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Por mais inarticulados que sejam os gritos e uivos, são sempre, em 
certa medida, musicais, com freqüência ritmados, cantados em 
uníssono pelas mulheres. [...] É, portanto, uma longa ejaculação 
estética e consagrada, social, por conseguinte, ao menos por essas 
duas características. (MauSS, apud CoSTa LiMa, 1991, p. 45)

Na esposa do servo, a Feiticeira é apenas virtual, trata-se apenas 
de uma comunicação sonhada entre a Mulher e a Sobrenatureza: 
Satanás ainda não foi concebido. Depois, os tempos endurecem, 
a miséria, a humilhação aumentam; surge algo na História que 
muda as relações dos homens, que transforma a propriedade 
em exploração, que esvazia de toda a humanidade o elo entre o 
servo e o senhor: é o ouro. É aqui que muito justamente, por uma 
espécie de presciência do que mais tarde se dirá da alienação, 
Michelet coloca o nascimento da Feiticeira: é no momento em 
que a relação fundamental é destruída, que a mulher do servo 
se exclui do lar, ganha a charneca, faz um pacto com Satanás, e 
recolhe no seu deserto, como um depósito precioso, a Natureza 
expulsa do mundo. [...] é a Feiticeira que, ao retirar-se do mun-
do, ao tornar-se “excluída”, recolhe e preserva a humanidade. 
(BarTHeS, 1977)

i dont’t think that feminist criticism can find a usable past in the 
androcentric critical tradition. it has more to learn from women’s 
studies than from english studies, more to learn from internatio-
nal feminist theory than form another seminar on the masters. 
it must find its own subject, its own system, its own theory, and 
its own voice. (SHoWaLTer, 1985)

When a cultural identity is thrust upon one because the centre 
wants an indentifiable margin, claims for maginality assure 
validation from the centre. (SPiVaK, 1988)
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INTRODUÇÃO

este trabalho nasce da confluência de uma série de questões pos-
tas ao longo de minha atividade profissional e de minha relação 
pessoal com a literatura. Seu primeiro movimento relaciona-se a 
um visível incômodo diante da leitura mais atenta de alguns textos 
críticos e teóricos da tradição – como esse de Mauss, citado na 
primeira das epígrafes. Sabemos todos que o autor é um antropó-
logo e que ele está tratando, nesse trecho, das formas socialmente 
ritualizadas de luto, encenadas nas comunidades primitivas pelas 
mulheres. as razões por que seriam as mulheres a protagonizar 
tais cenas de imediato mobilizam minha atenção e meu interesse, 
mas aqui se trata de observar uma notação de ordem, digamos, 
semântica, que não estou certa se seria feita por um leitor (neutro?) 
que não fosse uma mulher e, mais precisamente, por uma mulher 
cujo olhar se adestrou na percepção de algumas idiossincrasias: por 
exemplo, a relação metafórica que o texto estabelece entre os uivos 
e os gritos das mulheres e a “ejaculação estética e consagrada”. 
Sem que seja necessário nenhum close-reading mais demorado, 
parece a mim – essa leitora ‘interessada’ – que só por um flagrante 
viés ideológico se podem aproximar o sujeito daquelas ações e o 
predicado que a metáfora lhes confere. 

o segundo movimento que está na origem deste trabalho diz res-
peito a certas experiências de leitura que, no contato com algumas 
obras, eu – essa leitora gendrada1 – percebo como particularida-
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des próprias a meu universo cultural, à maneira distintiva como 
minha subjetividade (constituída nas relações intersubjetivas com 
essas mesmas e outras produções simbólico-discursivas postas à 
disposição dos sujeitos sociais) se reconhece ao reconhecer aquilo 
que as práticas, os discursos, os dispositivos sociais, enfim, cir-
cunscrevem sob o nome de feminino o qual, por ação dos mesmos 
dispositivos, cola-se à minha condição de mulher, definida pelo 
sexo a que pertenço. esse movimento de reconhecimento (e não 
se está falando aqui, necessariamente, das qualidades literárias das 
obras) pode ser agradável ou desagradável, dependendo do modo 
positivo ou negativo como tais experiências são vivenciadas na 
relação com o universo tematizado na obra. Dizer que a obra de 
Clarice Lispector seria, no Brasil, aquela que mais flagrantemente 
mobiliza a cumplicidade dessa leitora gendrada e interessada 
em que me inscrevo, ou aquela que mais recorrentemente ‘inter-
pela’ a posição de sujeito em que me situo (e sou situada), seria 
apenas mencionar um dos problemas de ordem teórica, crítica e 
metodológica que fundamentam o projeto de uma crítica literária 
feminista – ou, de uma crítica feminina da literatura.2 os pressu-
postos, metodologias e estratégias de intervenção de tal projeto 
crítico constituem o objeto de estudo deste trabalho.

Muitas das contradições da crítica feminista e algumas de suas 
aporias estão ligadas, de algum modo, aos movimentos acima 
descritos, que recortam suas duas esferas de pertencimento, as duas 
instâncias em que se fundamenta: ela fala a partir de e identifica-
-se por suas particularidades – de gênero, de raça, de classe; ao 
mesmo tempo, pretende tornar operacionalizáveis teórica e critica-
mente aquelas mesmas singularidades que são, simultaneamente, 
a condição de sua fala e aquilo que intenta transformar. assim, 
tal projeto implica situar seu sujeito em termos de uma dupla 
perspectiva: estar inscrito na situação que descreve, como objeto 
do conhecimento que propõe recortar, a partir de sua particula-
ridade (de classe, de raça ou de gênero), e tentar objetivar de fora 
as várias instâncias de representação na ordem social (as várias 
‘tecnologias’) que subscrevem e delimitam tal lugar, ou seja, que 
conferem às ‘especificidades’ um valor. Se pensarmos nos termos 
com que Foucault caracterizou a passagem no modo de conceber 
a representação do homem clássico ao moderno, quando ele passa 
a ser tanto a condição dos conteúdos empíricos (de vida, trabalho 
e linguagem), quanto a estar neles inserido, o sujeito feminista 
que investiga as condições nas quais se vê representado nos e 
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por tais conteúdos pode ser tomado como o outro desse “duplo 
empírico-transcendental” que é o homem. Se esse pode ser visto 
como um ‘nó’ na concepção de um sujeito feminista, e mais ainda 
da posição ‘feminista’ que o subscreve, a discussão dos temas que 
parecem vitais para a compreensão de tal projeto crítico revela a 
sua natureza intrinsecamente contraditória, embora nem por isso 
menos mobilizadora, assim como parece igualmente instável o 
lugar que ele ocupa no conjunto dos discursos teórico-críticos 
contemporâneos sobre a representação. 

a instabilidade em que se situa o projeito crítico feminista com 
relação àquele conjunto de discursos diz respeito, primeiro, a suas 
dificuldades internas, ou seja, ao fato de ele não responder com 
clareza algumas perguntas que lhe são formuladas: por exemplo, o 
que é ele? um método? – nesse caso, quais são os seus postulados, 
suas regras, suas invariâncias? uma teoria? – nesse caso, teoria de 
quê? da representação? do sujeito? do feminismo? da literatura? 
uma estratégia? Nesse caso, para chegar aonde? À caracteriza-
ção de todo discurso como ideologicamente comprometido pela 
inscrição seja do gênero, seja da classe, seja da raça? um tipo 
particular de leitura? Particular em quê e por quê? Porque feita por 
uma mulher? Por uma mulher na posição de ‘sujeito feminista’, 
ou seja, ‘crítico’ dos discursos en-gendrados? e se assim o for, 
desengendrar-se-ão os discursos por essa crítica? um homem 
pode ler na posição de ‘sujeito feminista’? ‘no feminino’? Para 
algumas dessas perguntas, a própria crítica ou a teoria literária 
deixaram já de oferecer respostas claras e objetivas há algum 
tempo. Para aquelas perguntas que dizem respeito a sua possível 
especificidade, a crítica feminista tampouco se mostra tranqüili-
zadora: ou não pode responder inteiramente a algumas; ou, face 
a outras, mostra-se impotente e insegura; ou, para outras, não há 
apenas uma resposta. 

Tal instabilidade e a heterogeneidade de suas posições e de seus 
discursos não têm impedido o reconhecimento da crítica feminista 
como um fato dentro das instituições acadêmicas, como um den-
tre os vários discursos críticos sobre a representação dos objetos 
da cultura. Sua legitimidade constrói-se no mesmo movimento 
geral que, nas últimas décadas, vem-se configurando na crítica, 
na teoria literária e no próprio conceito de literatura, pela perda 
de uma objetividade que jamais existiu de fato3 e pelo abandono 
de toda pretensão à cientificidade que, até o estruturalismo ao 
menos, ainda se acreditava poder conferir seja aos métodos, seja 
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às teorias críticas que falam do literário. os argumentos que vali-
dam hoje uma crítica não dizem respeito à utilização – correta ou 
não – de um método, mas à força do discurso que os sustenta, que 
os organiza. Nesse sentido, sua legitimidade advém sobretudo da 
natureza da intervenção, mais ou menos eficaz (ou seja, cujo teor 
de argumentação será mais ou menos validado pelos pares a que 
se destina), feita nos discursos que compõem as falas ‘autorizadas’ 
com as quais dialoga. entretanto, o que significam, hoje, ‘falas 
autorizadas’ no campo da teoria e da crítica às representações da 
arte e da cultura? Não se pode mais falar de um centro hegemô-
nico irradiador de idéias, de conhecimento, de teoria (como se 
deu com o privilégio do pensamento francês entre nós, de cunho 
estruturalista, até meados dos anos 70), mas de centros que não 
apenas interagem entre si (o francês, o norte-americano, o alemão) 
como implicam, em suas próprias formulações, a dinamicidade 
e a variabilidade das outras culturas. Tendo-se esgotado o para-
digma que distinguia no outro o exótico ou de valor inferior, as 
sociedades tecnicamente avançadas se vêem confrontadas, em 
seu próprio espaço geográfico, com as questões da diversidade 
étnica e cultural trazidas no bojo das levas imigratórias que, de 
certo modo, impõem-se como problema de todos. 

a inserção das vozes críticas feministas nas práticas acadêmicas 
dá-se, pois, em meio a essa crise mais ampla no domínio dos 
estudos sobre o literário, ligada tanto à natureza do objeto – o 
que tem levado à “substituição da eterna pergunta – O que é li-
teratura? por outra – O que é considerado literário, quando, em 
que circunstâncias, por quem e por quê?” (oLiNTo, 1993, p. 9) 
–quanto à reavaliação sistemática dos próprios modelos teóricos 
e críticos que conferem ao literário sua legitimidade. em ensaio 
exemplar,4 olinto apresenta o itinerário dessa crise e seus contex-
tos teóricos em solo norte-americano e alemão. No multifacetado 
espectro de visões (e de versões) que configuram hoje os diversos 
modelos e as diferentes teorias,5 o que parece consensual é a per-
da do privilégio da imanência do(s) sentido(s) no próprio texto, 
compreendido na perspectiva de um conjunto amplo de relações 
dialógicas e contextuais, em que se problematizam tanto o leitor 
(em suas diversas personae de leitor fictício, real, implícito, his-
tórico, crítico), como pólo constitutivo de significações, quanto as 
rígidas configurações do objeto qua literário, na medida em que 
esse estatuto – o literário – será definido como tal na perspectiva 
do recorte que o fundamenta. Fora do circuito autotélico, a obra 
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não apenas começou a ser compreendida enquanto parte de um 
sistema mais amplo de práticas textuais, cuja função e valor se 
produzem em relação a contextos culturais historicamente especí-
ficos, como a sobredeterminação da figura do leitor, agente ativo 
e mobilizador das estratégias textuais, na visão de iser, trouxe de 
volta as discussões hermenêuticas sobre a validade e o conflito 
das interpretações, e sobre o estatuto ideológico das posições dos 
sujeitos envolvidos nas práticas avaliativas e judicativas inerentes 
às atividades interpretativas.

Paralela a essa crise nos modelos, os estudos sobre as minorias 
(étnicas, raciais, sexuais) passam a compor a agenda das discus-
sões culturais, políticas e teórico-críticas, em que o dado novo 
é o movimento de tais grupos no sentido de fazerem-se ouvir 
como vozes interessadas e como sujeitos de práticas políticas e 
discursivas ativas. Na esfera social, eles buscam alargar conquis-
tas que garantam espaços para as diferenças e para a autonomia, 
problematizando o viés utópico-romântico de igualdade que a 
época moderna nos legou, em favor de uma igualdade na diferen-
ça, nas especificidades (étnicas, culturais, sexuais), questão que 
hoje parece ter-se complexificado face aos vários xenofobismos e 
fundamentalismos atuantes nas sociedades avançadas. Na esfera 
política, diante do esgotamento da crença nos partidos, no sentido 
de que possam atuar como agentes de mudanças ou como instân-
cias privilegiadas na representação de seus interesses, as pressões 
se dão em níveis tópicos, através de intervenções mediadas seja 
pelas diversas entidades não-governamentais, seja por alianças 
pontuais com setores da sociedade, com efeitos nas midia. 

apesar da crescente fragilização dos meios acadêmico-univer-
sitários, em sua capacidade de produzir conhecimento eficaz 
para mediar teoricamente as complexidades e a heterogeneidade 
dos interesses sociais em conflito,6 é ainda nesse espaço que se 
vêm problematizando as questões relativas às identidades e aos 
modelos artístico-formais de representação das minorias e é lá 
que as mulheres têm procurado afirmar-se como grupo social e 
institucional com voz própria. É no contexto das práticas e das 
políticas acadêmicas que se agencia o duplo estatuto em que se 
inscrevem as mulheres críticas e feministas: como grupo que 
luta por mudanças que ampliem as conquistas sociais e políticas 
realizadas até então; como grupo acadêmico, cujo trabalho volta-
-se, fundamentalmente, para a desconstrução do caráter gendrado 
dos discursos de e sobre a representação. em termos estratégicos, 
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isso se dá: 1) através de análises que visam tornar explícito o 
viés ideológico presente nas interpretações de obras literárias, 
fundadoras dos cânones. Dessa perspectiva, as obras canônicas 
são geradas pela mesma tradição crítica (masculina) cujos juízos 
fundamentam seu valor, seu peso, sua hierarquia. os trabalhos 
nesse campo têm buscado recuperar e reavaliar obras de escrito-
ras mulheres que a história literária não registra, vinculando-se 
a uma crítica hermenêutica das formas e dos gêneros que teriam 
sido mais recorrentemente praticados por escritoras mulheres; 2) 
através da problematização e desconstrução das posições de sujeito 
feminino que as obras literárias, sobretudo as do romantismo e 
realismo clássicos, têm oferecido à leitora mulher. Nesse sentido, 
procura-se compreender as relações que o ficcional promove entre 
os modelos de representação dos personagens femininos e seu 
papel “no reforço dos conceitos, do mundo e da subjetividade que 
garantem que as pessoas ‘trabalhem por si próprias’ na formação 
social” (BeLSeY, 1982, p.75), investigando-se as relações entre 
as ideologias de gênero (masculino/ feminino) e as do gênero 
(ficção romântico/realista), subjacentes àquelas obras; 3) através 
da cumplicidade, não isenta de contradições, com os modelos 
pós-estruturais e pós-modernos no que diz respeito ao estatuto do 
sujeito (dos discursos, das práticas sociais, da escritura) e da recusa 
à concepção iluminista de um sujeito racional, centrado e uno; 4) 
através da tematização e explicitação de uma ‘escritura feminina’, 
com marcas estilísticas próprias; 5) através da problematização 
das noções de ‘experiência’ e ‘interesse’ na configuração de uma 
posição de leitora.

esse espectro de questões configura usualmente, mas não ra-
dicalmente, as duas vertentes básicas da crítica feminista, que 
privilegiam distintos solos epistemológicos: a de linha francesa, 
sob a influência da desconstrução derrideana e da psicanálise la-
caniana, enfatiza os liames que aproximam o estatuto do sujeito 
(autor/leitor) à formação das subjetividades e à produção da es-
critura; a de linha anglo-americana privilegia a contextualização 
político-pragmática, trabalhando com mais ênfase os problemas 
ligados à formação dos cânones, às ideologias de gênero, à legiti-
midade das políticas acadêmicas e de suas práticas interpretativas, 
às implicações das experiências culturais e intersubjetivas de 
leitoras e/ou autoras reais nos discursos de representação.

Tais são os temas objeto desse estudo. a escolha pelo recorte temá-
tico deu-se em função de já existirem disponíveis vários estudos7 



15

descritivos e avaliativos das diferenças entre as duas correntes. 
além disso, ela se justifica também pelo desejo de situar o projeto 
crítico feminista em suas articulações e interdependências ao con-
junto mais amplo das questões teóricas, críticas e metodológicas 
que compõem a agenda dos estudos literários contemporâneos. 
Nesse sentido, a estratégia de diálogo entre a tradição crítica mas-
culina e a feminina, assumida nesse trabalho, diverge frontalmente 
da visão expressa na terceira epígrafe por elaine Showalter. Se 
mesmo no contexto de sociedades desenvolvidas, como se dá com 
o norte-americano de onde fala Showalter,8 parece impossível 
pensar quaisquer desses temas sem utilizar as premissas e reflexões 
já dadas pelos paradigmas da “tradição crítica androcêntrica’ ou 
patriarcal, como se poderia pensar em fazê-lo do lugar de con-
sumidor das teorias e das críticas produzidas naqueles centros, 
como é o nosso caso? Por outro lado, o fato de o projeto crítico 
feminista ser atravessado pelo conceito de ideologia que, como 
se sabe, é uma via de mão dupla, traz-lhe alguns problemas nem 
sempre claramente explicitados. Quando a ideologia9 trabalha no 
nível da pura doxa, ela produz certos estereótipos, como os que 
estão presentes, por exemplo, na idéia de que as mulheres foram 
duramente perseguidas como feiticeiras, durante a idade Média, 
como uma espécie de castigo, pelo medo que os homens teriam 
tido de seus poderes mágicos, de seus conhecimentos advindos da 
manipulação das ervas. Nesse caso, o conhecimento que o pensa-
mento masculino oferece, como sugerido na epígrafe de Barthes, 
serve não apenas de contraponto a essa ideologia pura, mas se 
mostra indispensável para a observação do fenômeno, senão por 
oferecer o prisma correto, ao menos por sugerir argumentos mais 
sólidos e análises, nesse caso, mais abrangentes dos fatores sociais 
que possibilitaram a emergência daquela figura. 

o viés básico aqui desenvolvido é, pois, o da dialogia, no sentido 
de se procurar compreender os temas propostos dentro do universo 
teórico-conceitual da tradição masculina e das novas perspectivas 
que o olhar crítico feminista sugere. Não se trata de ler um pelo 
outro, ou um no outro, mas de assumir que o pensamento crítico 
feminista só pode dar-se em situação, en-gendrado em discursos, 
práticas e dispositivos sociais já existentes, fundadores até mesmo 
(e sobretudo) quando submetidos ao escrutínio daquele pensamen-
to – o que não significa que ele não encontre sua produtividade no 
ato de questionar e de desconstruir tais práticas, tais dispositivos. 
a escolha dos autores do cânone crítico masculino vincula-se à 
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posição que eles já ocupam na tradição dos estudos acadêmicos. 
assim, os nomes que todos identificamos aos temas e às pesquisas 
que desenvolveram (Barthes, Foucault, Derrida; Jauss, iser; Fish, 
Huyssen, Culler) aproximam-se aos de annette Kolodny, elaine 
Showalter, Teresa de Lauretis, Tania Modleski, Linda Hutcheon, 
Giulia Sissa, Gayatri Spivak, Hélène Cixous, Toril Moi, Julia 
Kristeva, Luce irigaray. escrever seus nomes completos não é uma 
idiossincrasia estilística, mas a assunção de que o cânone crítico 
a que elas pertencem recém começa a formar-se. a qualidade das 
intervenções, em campos vários, que algumas dessas teóricas pro-
puseram, ajudou a enterrar definitivamente o mito de objetividade 
ou neutralidade nas críticas das representações e nas produções 
dos objetos da cultura e algumas de suas pesquisas – penso na 
relevância da contribuição da obra de Kristeva no encontro da 
psicanálise, da lingüística e da semiótica – já compõem o quadro 
das discursividades nas ciências humanas. 

Notas
1 O termo gendrado foi utilizado por Susana B. Funck na tradução do ensaio 

de Teresa de Lauretis, com a seguinte explicação: utilizo o termo ‘gendrado’ 
para significar “marcado por especificidades de gênero” para poder conservar 
o jogo da autora com os termos “gendrado” e “en-gendrado”. Funck, S. B. 
Nota final à tradução de A tecnologia do gênero (1992, p. 48). Lucia Helena, 
ao trabalhar com o ensaio de Lauretis em seu A literatura segundo Lispector, 
já utilizara o neologismo “genderização”, para o qual oferece a seguinte 
explicação em nota: A partir desta expressão refiro-me ao conceito de ‘gender’ 
discutido pelo feminismo norte-americano. Como a tradução para o português 
resultaria em “generização”, o que poderia confundir o leitor com o conceito 
não correlato de gênero literário, preferi usar na minha tradução uma forma 
híbrida, mantendo o radical em inglês, ‘gender’, grafando-o de modo a chamar 
a atenção para o fato, mas dando ao neologismo uma sufixação em português. 
Por “genderização” da cultura, refiro-me ao conceito sob a forma em que o 
define Teresa de Lauretis, em Technologies of Gender, ou seja, o fato de que 
a designação de ‘gênero’ (masculino/feminino) não é sexual, nem um estado 
de natureza, mas algo tornado pela cultura uma relação social predicada 
pela oposição conceitual dos dois sexos biológicos (HELENA, 1991, p. 40). A 
discussão do ensaio de Lauretis, bem como as questões teóricas subjacentes 
à categoria do gênero, encontram-se no Capítulo 3.5.

2 Os termos feminista e feminino constituem um problema que não parece 
resolvido ao longo desse trabalho, por várias razões.Toril Moi expôs com 
clareza a natureza dessas dificuldades que, embora com outros matizes no 
nosso contexto cultural, são também as nossas: a palavra ‘feminino’ é um 
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problema para o leitor de fala inglesa. Em francês existe apenas um adjetivo 
para ‘mulher’, que é ‘feminino’, enquanto em inglês temos dois adjetivos 
para ‘mulher’: ‘fêmea’ [‘female’] e ‘feminino’. É costume há muito tempo 
entre as feministas de língua inglesa empregar ‘feminino’ (e ‘masculino’) 
quando se faz referência a convenções sociais (gênero), e reservar ‘fêmea’ 
[‘female’] e ‘macho’ [‘male’] para aspectos estritamente biológicos (sexo). O 
problema é que essa distinção política perdeu-se em francês. Por exemplo, 
que significa “écriture féminine”? — literatura ‘feminina’ (entendida como 
literatura caracterizada pelos valores que a sociedade considera próprios 
de toda mulher), ou ‘da mulher’ (ou seja, literatura escrita por mulheres, que 
pode ou não ser ‘feminina’)? Como podemos saber quando esta expressão 
faz referência ao sexo ou ao gênero? (MOI, 1988, p.106-107). No contexto 
brasileiro, essas dificuldades de conceitualização agravam-se pelo fato de 
que os adjetivos female e male, amplamente empregados pelas críticas 
anglo-americanas, parecem extremamente fortes e inadequados quando 
se trata do universo, mesmo biológico, da mulher. Por outro lado, nossa 
tradição de pensamento, em que me incluo, ainda tem dificuldade em aceitar 
as conotações um tanto panfletárias que o termo feminista possui entre nós, 
diferente do seu uso em língua inglesa, em que ele vigora como categoria 
política, mas não pejorativa. Por último, embora feminino diga respeito, 
no contexto brasileiro, também às marcas culturais de gênero, nós não 
inscrevemos no adjetivo o peso que a contribuição de Hélène Cixous imprimiu 
a ele, no contexto francês, a partir de sua écriture féminine. Diante dessas 
observações, e acrescentando que não me situo como feminista ou como 
militante da causa feminista, no sentido da ação política que subsume toda 
prática crítica das teóricas feministas anglo-americanas, a utilização de um 
ou de outro termo dependerá tanto de seu uso nos contextos discursivos a 
que se referem, quanto de minha própria adesão ao sentido de feminino como 
relativo ao universo cultural da mulher — aí incluídas as práticas críticas.

3 Ver, a esse respeito, as observações de Eagleton no último capítulo de sua 
apresentação das teorias literárias contemporâneas. Embora panorâmicas, 
e o autor se empenhe claramente na defesa de uma postura crítica engajada 
politicamente ao socialismo (e ao caráter político do feminismo também), 
explicitam com clareza o viés ideológico de toda crítica, que ele não distingue 
da teoria (EAGLETON, 1983, p. 209-232). 

4 Exemplar porque nos situa em relação à crise dos estudos literários nos 
espaços teóricos norte-americano e alemão, apresentando e discutindo 
os pressupostos que validam seus modelos, seus pontos de conexão e 
seus aspectos diferenciadores. Nesse sentido, o ensaio mostra-se também 
indispensável aos que trabalham com a teoria e a crítica literárias na medida 
em que, além de uma mise-en-point das diversas escolas teórico-críticas, 
contextualiza os solos epistemológicos em que elas se inserem, coloca em 
cena as vozes mais representativas das diversas posições, caracteriza as 
nuanças que as aproximam e distinguem e relaciona as crises nos modelos 
aos impasses que os anos 90 testemunham quanto ao estatuto da própria 
representação — do sujeito, do discurso, da linguagem (OLINTO, 1993, p.7-
40). 
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5  Olinto retira, de recente edição anual da Modern language association, a 
informação de que espantosos 2716 itens diferentes compõem o universo 
discursivo dos que trabalham no campo dos estudos literários, reconhecendo-
se, em ordem alfabética, a vigência das seguintes teorias da literatura: 
estruturalista, feminista, filosófica, hermenêutica, lingüística, marxista, 
narrativista, neo-historicista, pós-estruturalista, pós-modernista, pragmática, 
psicanalítica, psicológica, ‘reader-response criticism’, recepcional, retórica, 
semiótica e sociológica. É possível ler-se o teorias da literatura acima, no 
contexto da flexibilização dos conceitos, também como métodos críticos, 
escolas críticas, em razão de que o campo discursivo dessa teoria dificilmente 
deixa-se hoje recortar em suas fronteiras. Em parceria com Culler e Rorty, 
Olinto observa, com vistas ao contexto norte-americano (mas não apenas) 
que estudantes de “theory” lidam com categorias elaboradas por Freud, 
desconhecendo questionamentos posteriores de suas formulações pela 
própria psicologia; lêem Derrida sem dominar a tradição filosófica e lêem 
Marx sem confrontar suas propostas com descrições alternativas de situações 
político-econômicas (OLINTO, 1993, p.8-9). 

6 Edward Said discute os limites da teoria literária e das críticas produzidas 
nas instituições acadêmicas norte-americanas, seu apoliticismo, na medida 
em que a eficácia de seus métodos parece não se adequar aos discursos 
não-literários, ou seja, as habilidades tradicionalmente associadas com a 
crítica literária moderna (o que agora se chama retórica, leitura, textualidade, 
topologia ou desconstrução) devem ser aplicadas a textos ‘literários’, não a, por 
exemplo, documentos governamentais, relatórios sociológicos ou etnológicos 
ou a um jornal). Comentando O inconsciente político, de Jameson, ele observa 
na obra a dicotomia entre duas esferas do político: 1) a política definida pela 
teoria política de Hegel a Louis Althusser e Ernst Bloch; 2) a política da luta e 
poder no mundo de todo dia, que nos Estados Unidos pelo menos, foi ganha, 
pode-se dizer, por Reagan (SAID, 1983, p.146-147).

7 Ver sobretudo RUTHVEN, 1984 ; MOI, 1988 ; LAURETIS, 1986 ; KAPLAN, 
1990; SHOWALTER, 1990, 1985. Para contextos específicos, ver 
COURTIVRON, MARKS, 1988 ; JONES, 1990 ; SPIVAK, 1988. Para uma 
discussão, sobretudo, dos temas com que trabalha a vertente da crítica norte-
americana, ver SHOWALTER, 1985.

8  Tal postulado só tem relevância como estratégia que, durante os tempos 
iniciais do movimento feminista, servia como suporte ao fortalecimento das 
subjetividades femininas, através dos laços entre mulheres gerados em grupos 
de reflexão — os raising consciousness.

9  No sentido em que Paul Ricoeur descreve, a partir dos conceitos weberianos 
de ação social e de relação social, os cinco traços constitutivos da função 
geral da ideologia, em cuja origem está a necessidade, para um grupo social, 
de conferir-se uma imagem de si mesmo: ela justifica a priori o pensamento 
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que deseja produzir; ela professa sua própria razão ao produzir-se; ela é 
simplificadora do pensamento e opinativa; ela gera os próprios códigos 
interpretativos com que opera (e por isso é auto-reflexiva e não-transparente); 
ela realiza um estreitamento no campo do real a partir da sedimentação da 
experiência social (RICOEUR, 1988, p. 67).
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1 CÂNONE  
 OU A TRADIÇÃO  
 INVISÍVEL

I believe in the established canon of English and American 

Literature and in the validity of the concept of privileged texts. 

(J. Hillis Miller)

1.1 eSTÉTICA DA ReCePÇÃO e CÂNONe

Pensar a tradição canônica de uma literatura implica investigá-la 
nos dois aspectos sob os quais ela se organiza: a que trabalha com 
a produção das obras e com seus autores e a que se move em torno 
da crítica a essas obras. Pólo produtivo e pólo recepcional cons-
tituem os sistemas de valores que regem e delimitam o corpus do 
que uma cultura compreende como literatura, obra clássica, autor 
e obra canônicos, tradição e evolução – dos gêneros, das formas, 
dos estilos. assim, a história da literatura é também a história 
dos valores que cada época confere aos objetos de representação, 
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considerados esses valores em relação aos paradigmas pelos quais 
tal época relaciona e hierarquiza a arte, a sociedade, a linguagem.

a noção de valor, bem como o caráter estético de uma obra, uma 
literatura, um gênero ou o conjunto das obras de uma época são 
definidos a partir do olhar historicizado que o presente lhes confere, 
variando tanto em suas delimitações internas, quanto nas relações 
com os fatores externos. Terry eagleton, numa ótica contemporâ-
nea, observa a esse respeito que

não existe uma obra ou uma tradição literária que seja valiosa 
em si, a despeito do que se tenha dito ou se venha a dizer sobre 
isso. Valor é um termo transitivo; significa tudo aquilo que é 
considerado valioso para certas pessoas em situações específi-
cas, de acordo com critérios específicos e à luz de determinados 
objetivos (eaGLeToN, 1983, p. 12). 

Sob a ótica do formalismo, tampouco haveria um relativismo 
absoluto porque

não é possível falar de relatividade posto que para a pessoa que 
valora, situada em um ponto determinado do tempo e do espaço, e 
dentro de um meio social concreto, tal ou qual valor de uma obra 
dada aparecem como uma qualidade necessária e permanente 
(MuKaroVSKY,1975, p. 85).

Tanto a questão do valor, quanto a do relativismo, ou a da posição 
do observador em relação ao objeto artístico com a finalidade de 
definir suas propriedades e compreender sua natureza, bem como 
a questão que aí subjaz da validade das interpretações, são temas 
que têm percorrido a história das várias disciplinas que compõem 
as ciências humanas no seu projeto comum de estatuir modelos 
confiáveis de verificação para validar seus pressupostos teóricos 
e/ou metodológicos. olhando-se hoje a obra com que Karl Man-
nheim inaugura a Sociologia do Conhecimento – Ideologia e 
utopia (1929) – é possível observar que ainda são relevantes alguns 
encaminhamentos ali propostos daqueles temas, sobretudo para a 
crítica feminista, a despeito do aspecto datado quanto aos critérios 
de verdade ou de objetividade postulados, objetivos a serem atin-
gidos então por uma nascente ciência. De todo modo, no que diz 
respeito ao relativismo total de que sua teoria1 é acusada, pode-se 
concordar com David Mclellan quando observa que

este chamado ‘paradoxo Mannheim’ não é de modo algum tão 
bem definido e as comparações de Mannheim com o Barão 
de Munchausen, na intenção de se tirar do atoleiro puxando 
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a sua própria cauda, estão fora de causa (MCLeLLaN, 1987,  
p. 82-83).

o que parece instigante ainda hoje na releitura do historicista 
alemão – a par do momento histórico de crise a partir de onde 
fala2 – é o lugar que ele concede em sua teoria à subjetividade do 
observador constrangida por seu meio social, pelo grupo ao qual 
pertence e pela experiência da vida cotidiana; ao não-distancia-
mento e não-separação entre o sujeito e o objeto no processo de 
compreensão do mundo objetivo; à assunção do conceito de inte-
resse, como categoria inerente ao próprio processo noológico de 
conhecimento (a contrapelo das idéias cientificistas e objetivistas 
correntes à sua época, que separavam sujeito cognoscente e objeto) 
e ao conceito de valor, inseparável da idéia de que 

não existe nenhuma norma que possa pretender uma validade 
formal e que, na qualidade de elemento universal e constante, 
pudesse ser abstraída de seu conteúdo historicamente cambiante 
(MaNNHeiM, 1968, p. 108).

Quanto à clássica distinção entre relatividade e relacionismo, 
Mannheim, “não desejando negar que havia um ‘resíduo irrevo-
gável de avaliação inerente às estruturas de todo pensamento’” 
(MCLeLLaN, 1987, p. 79), compreende-a nos seguintes termos: 

uma teoria moderna do conhecimento que considere o caráter 
relacional como distinto do caráter meramente relativo de todo o 
conhecimento histórico deve partir da suposição de que existem 
esferas de pensamento em que seja impossível conceber uma ver-
dade absoluta, independente dos valores e da posição do sujeito, e 
sem relações com o contexto social. ... Desde que reconheçamos 
que todo o conhecimento histórico é um conhecimento relacional, 
e só pode ser formulado com referência à posição do observador, 
defrontamo-nos com a tarefa de discriminar o que neste conhe-
cimento seja verdadeiro ou falso (MaNNHeiM, 1968, p. 105).

Faltava ainda a Mannheim o questionamento quanto às idéias 
dicotômicas de falso/verdadeiro no plano da valoração, mas a 
ênfase que empresta à relação dialética necessária entre a posição 
do sujeito historicamente situado e os objetos constituídos por e 
nessa relação fundamenta ainda um dos núcleos polarizadores da 
crítica feminista. 

a par da discussão sobre a noção de valor e da perspectiva do 
sujeito que valora, as questões relativas à natureza do objeto esté-
tico e os problemas epistemológicos que ele suscita atravessam a 
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filosofia ocidental e vão encontrar em Baumgarten, no séc. XViii, 
uma delimitação mais precisa quanto à parte da filosofia que se 
ocuparia daquilo que se relacionasse à percepção sensorial e aos 
sentimentos, atribuindo-lhes o domínio da estética. a própria his-
tória da literatura, ocupando o lugar que a superação da retórica 
e da poética favoreceu, constitui-se com certa autonomia só no 
séc. XiX, com a ênfase em três modelos: biográfico-psicológico, 
centrado na vida do autor, que se reflete na obra; de natureza 
sociológica, tomando a obra como reflexo das condições sociais 
e econômicas de uma época; e de natureza filológica, preocu-
pado com o estudo de fontes, a reconstrução das origens e das 
influências, de cunho ainda marcadamente mecanicista. Leyla 
Perrone-Moysés indica a falência desses modelos, e a conseqüente 
crise na história da literatura, através do balanço feito por r. Wellek 
no Vi Congresso da a.i.L.C:

é muito difícil negar que algo aconteceu com a história literária, 
algo que pode ser descrito como declínio ou mesmo queda. as 
causas dessa queda eram por ele enumeradas: o factualismo 
atomístico dos estudos literários e o resultante antiquarismo; o 
cientificismo acrítico que pretende estabelecer relações causais 
(entre obras e entre vida e obra); a falta de foco (falta de critérios 
na escolha do corpus a ser estudado) (PerroNe, 1991, p. 41).

Tal crise, inscrita na própria crise da modernidade na passagem 
do século, está na origem tanto de uma nova compreensão da 
disciplina, como está também na origem dos projetos formalistas 
e estruturais que, na primeira metade do século, se propuseram 
a “criar uma ciência literária autônoma a partir das qualidades 
intrínsecas do material literário” (eiKHeNBauM, 1976, p. 5). 
esse projeto, de natureza prioritariamente imanente e sincrônica 
em seus anos iniciais, acaba por assimilar a diacronia, integrando 
as séries sociais a seus pressupostos, de tal modo que a história 
passa a ser compreendida como sistema: 

esta nova visão de uma história estrutural, ao questionar a rela-
ção dicotômica entre sistema e evolução, revela tanto o caráter 
evolutivo de cada sistema, quanto o caráter sistêmico da evolu-
ção e, ao mesmo tempo, oferece uma percepção intertextual da 
literatura pela integração, na sincronia, de épocas e fenômenos 
literários do passado (oLiNTo, 1991, p. 83).

Tendo o fato literário incorporado a diacronia na sua descrição e 
funcionamento, e sendo compreendido então como dependente de 
correlações entre séries de mesmo sistema (literatura) e de sistemas 
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próximos (vida social), de cuja relação intrínseca ele retira sua 
função (TYNiaNoV, 1976, p. 109), o próximo passo que visa a 
circunscrever o universo, já agora da alta literatura, na esfera de 
um saber instrumentalizado, fora do alcance da pura projeção (do 
autor, do leitor) e/ou do puro reflexo (social), será dado por um 
modelo de história que irá incorporar o pólo recepcional como 
constituinte do fato literário, conforme formulado pela estética 
recepcional de Hans robert Jauss.

a estética da recepção tem como fundamento explícito o de pensar 
uma história da literatura que priorize os aspectos da recepção 
sobre os da produção e os da representação do texto literário, o 
que Jauss faz, na visão de Karlheinz Stierle,

contrapondo-se, de um lado, à reflexão formalista e estrutura-
lista, interessada apenas pela estruturação imanente, verbal, do 
texto e que compreendia a produção, fundamentalmente, como 
organização de estruturas e, do outro, à estética marxista de re-
presentação, que tomava apenas o reflexo como tarefa legítima 
da literatura (STierLe, 1979, p. 133). 

o pólo da recepção é, assim, o elemento novo que Jauss traz para 
a compreensão do objeto literário, no seu trajeto para a história 
literária, e esse dado é fundador de significado, conforme postulam 
as sete teses de 1967 (JauSS, 1974, p. 9-82), fundamentadas em 
torno do projeto de criar uma historiografia da literatura de base 
científica, centrada no contato vivo da obra com seus leitores; numa 
análise da experiência do leitor através do sistema de expectações, 
verificável pelo momento histórico de publicação da obra, pela 
tradição do gênero, pela obras anteriores e pela oposição entre 
linguagem poética e linguagem prática; numa estética modifica-
dora do horizonte de expectativas do público e através da qual 
as reações e os juízos críticos são verificáveis; num horizonte de 
expectativas que reconstrói as perguntas respondidas pelo texto na 
época, de modo a compreender a interpretação atual; numa com-
preensão da variedade das interpretações sobre a obra (diacronia); 
numa recepção atual da obra (sincronia) como determinante para 
o reconhecimento da tradição em que ela se insere e, finalmente, 
numa relação intrínseca entre a historiografia literária, nos seus 
aspectos sincrônicos e diacrônicos, com a história geral, de modo a 
manifestar sua função social, passível de influir no comportamento 
do leitor (JauSS, 1994, p. 24-57).
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as questões fundamentais colocadas pelas teses serão desenvol-
vidas ao longo da produção teórica jaussiana, em parceria com 
as teorias hermenêuticas e filosóficas de Hans Georg Gadamer, a 
partir das quais Jauss distingue aquelas que serão desenvolvidas 
na sua hermenêutica literária, sobretudo o conceito relativo à 
experiência literária. esse débito com Gadamer é reconhecido 
quando Jauss faz o inventário do percurso até então desenvolvido 
pela estética da recepção, desde a publicação da aula inaugural: 

a teoria de Gadamer da experiência hermenêutica, a explicação 
histórica desta experiência na história dos conceitos humanísticos 
fundamentais, seu princípio de reconhecer na história do efeito 
(Wirkungsgeschichte) o acesso a toda compreensão histórica e 
a solução do problema da realização controlável da fusão de ho-
rizonte são os pressupostos metodológicos inquestionáveis, sem 
os quais o meu projeto seria impensável. Parece-me, contudo, 
discutível a salvação do passado de Gadamer por sua idéia do 
clássico, atribuindo-se aos textos eminentes uma superioridade 
e uma liberdade de origem diante doutra tradição (JauSS, 1979, 
p. 55).

Para responder às questões que o filósofo deixa em aberto, Jauss 
propõe “invocar Gadamer contra Gadamer”, entendendo

que a hermenêutica literária tem por tarefa interpretar a relação 
de tensão entre texto e atualidade como um processo, na qual o 
diálo go entre o autor, leitor e novo autor refaz a distância tempo-
ral no vai-e-vem de pergunta e resposta, entre resposta original, 
pergunta atual e nova solução, concretizando-se o sentido sempre 
doutro modo e, por isso, sempre mais rico (JauSS, 1979, p. 56).

o conceito fundador desse jogo interativo entre texto/autor/leitor, 
entre passado e presente, na visão de Jauss, é o conceito de fun-
ção comunicativa da experiência estética, que ele vai perseguir 
através das três categorias fundamentais da fruição estética: a 
Poiesis, a Aisthesis e a Katharsis. a essas categorias correspon-
dem momentos diversos da experiência estética no seu caráter de 
prazer, cabendo à Poiesis “o prazer ante a obra que nós mesmos 
realizamos” (JauSS, 1979, p. 79); a Aisthesis “designa o prazer 
estético da percepção reconhecedora e do reconhecimento percep-
tivo”, quando a consciência tem a “possibilidade de renovar a sua 
percepção, tanto da realidade externa, quanto da interna” (JauSS, 
1979, p. 80-84); ao conceito de Katharsis, Jauss vai relacionar 
“aquele prazer dos afetos provocados pelo discurso ou pela poesia, 
capaz de conduzir o ouvinte e o espectador tanto à transformação 
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de suas convicções, quanto à liberação de sua psique” (JauSS, 
1979, p. 80), implicando numa relação de alteridade na medida 
em que o espectador sai de si – “através do prazer de si no prazer 
do outro” – para realizar sua capacidade de julgar. Percepção, 
compreensão e julgamento são, assim, as três funções que a obra 
de arte cumpre no seu processo de interação comunicativa, não se 
subordinando hierarquicamente essas funções, mas relacionando-
-se autonomamente e/ou seqüencialmente.

essas proposições teóricas serão atualizadas na análise que Jauss 
faz do segundo Spleen, de Baudelaire, anunciada como um estudo 
experimental em que ele propõe

destacar os horizontes de uma primeira leitura, de percepção 
estética, de uma segunda leitura, de interpretação retrospectiva. 
a estas seguirá uma terceira leitura, a histórica, que inicia com 
a reconstrução do horizonte de expectativas, na qual o poema 
se inseriu com o aparecimento das Fleurs du mal, e que depois 
acompanhará a história de sua recepção ou ‘leituras’ até a mais 
recente, a do autor (JauSS, 1983, p. 305).

a concepção do autor é de que o texto não se oferece à compre-
ensão pela análise do significado dos detalhes da forma, mas deve 
seguir a partitura geral, em aberto, oferecida pela compreensão 
estética antecipadora.3 a leitura dessa análise permite compre-
ender as críticas que mais comumente lhe têm sido endereçadas, 
conforme recolha feita por Luiz Costa Lima, de modo a corro-
borar os comentários dirigidos a ela pelo crítico brasileiro: a par 
da inegável contribuição aos estudos teóricos sobre a literatura, 
é possível circunscrevê-la ao universo de um leitor ideal, de um 
superreader, justificando-se a aplicação, para o autor alemão, da 
mesma crítica que este faz a riffaterre. 4

Na longa e erudita análise que faz do Spleen, pode-se observar 
que Jauss efetivamente atualiza as três funções da percepção 
estética comunicativa, cujos resultados configuram um primeiro 
momento, que corresponderia à percepção como horizonte prévio 
para a segunda leitura, situando-se essa como fundamento para a 
compreensão interpretativa; a terceira ocupa-se com uma leitura 
reconstrutiva, de cunho histórico, que procura delimitar as per-
guntas a que o texto pôde responder (ou não) em sua época. No 
primeiro momento, Jauss caminha analiticamente de forma muito 
semelhante à análise por lexias feita por r. Barthes sobre a novela 
Sarrasine, de Balzac, e talvez estivesse no terceiro momento da 
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análise a razão para que se pudesse corroborar as críticas ao autor 
acima referidas. Primeiro, porque na categorização de Jauss da 
primeira leitura (a perceptiva) como “horizonte pré-dado de uma 
segunda leitura interpretativa”, deixa-se de considerar o fato de 
que esta primeira leitura é já marcada pela história acumulada das 
interpretações que o texto sofreu ao longo de sua existência e que 
o olhar do crítico dificilmente poderá, como ele o afirma, “sus-
pender por ora sua competência histórico-literária ou lingüística, 
empregando em lugar disso sua capacidade de surpreender-se por 
vezes durante a leitura” (JauSS, 1983, p. 310). 

aliás, o próprio Jauss levanta essa questão quando afirma que não 
inventara um leitor ingênuo – no entanto, propõe um primeiro olhar 
crítico meta-histórico impossível de ser sustentado. Também é 
contraditória essa pretensão de suspensão de juízo com o próprio 
comentário que Jauss faz a respeito de tal isenção, ao adotar as 
críticas feitas por Gadamer do objetivismo histórico:

Crer que o sentido “verdadeiro e eterno” de uma poesia deve apa-
recer diante do seu intérprete como “fora da história”, sem todas 
as interpretações dos seus precedentes e da recepção histórica, 
unicamente através do contato frontal com o texto, é “ocultar a 
posição da própria consciência histórica que está entrelaçada na 
tradição do entendimento”. É negar “as condições imediatas, não 
arbitrárias, mas básicas, que dirigem a interpretação” e pretender 
uma objetividade “a qual, na realidade, depende da ligitimidade 
dos seus enfoques” (JauSS, 1974, p. 55). 

Se é verdade que, ao concordar com Gadamer na crítica ao objeti-
vismo e ao adotar a tese que este último toma a Collingwood (“só 
se pode entender um texto quando se compreendeu a pergunta para 
a qual ele constitui uma resposta”) (JauSS, 1994, p. 37), Jauss 
faz jus às premissas de sua 5ª tese (de “reconstrução do horizonte 
de expectativa”, condição para a compreensão do efeito como 
parte do sentido da obra, na dinâmica do passado e do presente), 
a contradição expressa por sua crítica ao superreader, quando 
ao mesmo tempo fala desse lugar, pode talvez ser compreendida 
como uma sobredeterminação da perspectiva do presente sobre 
a do passado, ou seja, o leitor Jauss que reconstrói o horizonte 
de expectativas e o efeito da obra como fatores inalienáveis da 
historicidade do Spleen, dificilmente estará separado do leitor 
Jauss que lê o acervo de tais ‘respostas’ e de tais ‘efeitos’ com as 
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‘pré-noções’ e os ‘pré-juízos’ que sua própria história de leitor 
(instrumentalizado e culto) impõe.

esse aspecto torna-se mais perceptível no terceiro momento da 
análise, quando a história se apresenta como fundadora de senti-
dos e se faz um levantamento exaustivo das recepções ao texto de 
Baudelaire. Nessa etapa, seu olhar mostra-se historicamente mar-
cado quando faz a seleção do material a ser analisado, assim como 
esse próprio material tem sua história de produção e recepção: ele 
compõe a história de um público preciso, dentro de uma cultura 
específica – a daqueles que tiveram acesso à obra de Baudelaire 
então, isto é, o público burguês culto da sociedade européia. É 
interessante observar que o próprio Jauss estabelece os critérios 
para que um texto possa representar um testemunho recepcional 
adequado aos valores que ele distingue como relevantes, na medida 
em que desavaliza (em nota) a crítica de um autor (H. Mehnert)

pois lamentavelmente Mehnert não se interessou pela transforma-
ção estética destes substratos (os versos 19-24 nem são levados 
em consideração!), de modo qu não resultou uma interpretação 
consistente que se pudesse inserir na história da de Spleen ii 
(JauSS, 1983, p. 357-358). 

Por mais que sejam consistentes os argumentos para descartar a 
visão de Mehnert (que pretendia estudar a inspiração de Baude-
laire com base na “antiga psicologia, patologia humoral e teoria 
dos temperamentos”) trata-se ainda, nesse caso, de manter-se na 
clave de uma leitura judicativa, próxima a do superreader que 
ele criticara.

a leitura das propostas de Jauss coloca em evidência um conjunto 
de questões que dizem respeito ao que chamaremos de contra-
-cânone da literatura feminina. Tanto no plano da produção, quanto 
no da recepção crítica, o projeto é modelar naquilo mesmo que, ao 
afirmar, deixa em aberto: cada uma de suas teses comporta uma 
visão de literatura (e de crítica) que abole inteiramente a possibi-
lidade de uma outra tradição, diversa da clássica.

ao tomar seus modelos (pensemos nos autores com os quais 
dialoga – Baudelaire, racine, Goethe), retirados de um cânone 
que se forma a partir das críticas exemplares recortadas por ele e 
ao definir em tal recorte a qualidade da obra pela diversidade das 
abordagens recepcionais feitas a elas, Jauss está tautologicamente 
reafirmando o valor da obra pela crítica que ela gera, assim como 
a variedade (e a qualidade) crítica como caução do valor da obra. 
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esse procedimento, mesmo com o viés tautológico apontado, tem 
eficácia para os fins a que se destina: reassegurar a canonicidade 
das obras consideradas (por seu paradigma) clássicas e, nesse 
mesmo gesto, possibilitar uma reflexão sobre a canonicidade – das 
críticas e das obras.5

uma primeira questão a ser abordada diz respeito à validade 
mesma de uma crítica – nesse caso, feminista6 – aos postulados 
teóricos de Jauss com a finalidade de fazer aparecer (ou apontar 
o apagamento de) um objeto que não pertence aos pressupostos 
dele, ou seja, a tradição literária da mulher-escritora e a evo-
lução dos gêneros que ela privilegiadamente (e por condições 
histórico-sociais) utilizou: diários, autobiografias, cartas, ficção 
sentimental. a segunda questão diz respeito aos aspectos sincrô-
nicos e diacrônicos, conforme definidos pelo autor para a história 
da literatura, bem como à noção de horizonte de expectativas, 
presente na estética recepcional.

Quanto à primeira, trata-se menos de contrapor um cânone invi-
sível a um método que não o comporta, do que rasurar o caráter 
de universalidade ou de neutralidade na aferição dos valores 
que configuram tais cânones. Nesse sentido, embora Jauss tenha 
afirmado o caráter de incompletude de seu método, ao rebater as 
críticas por ele sofridas num Posfácio bastante esclarecedor,7 o 
que se define aqui por universalidade e neutralidade diz respeito 
ao estatuto que as obras analisadas por tal método adquirem – ou 
já sempre tiveram – no cânone oficial das grandes obras. Por outro 
lado, e essa é a segunda questão, uma teoria que trabalha com 
noções tais como experiência literária, horizonte de expectações, 
variedades de juízos críticos, reações do público, perguntas a 
que o texto respondeu, retira sua produtividade da interação da 
obra com a série social e com a série literária. Na série social, o 
privilégio é concedido a um leitor que sofre o efeito da obra – e 
aqui a estética da recepção declara sua filiação a iser; na série 
literária, a recepção é aferida pelos juízos críticos que a obra 
gerou. Como Jauss não faz, em termos teóricos, a distinção clara 
entre o público crítico instrumentalizado e o leitor comum (e 
Leyla Perrone-Moisés já observara isso: “o problema é que ele 
não define precisamente esse leitor, nem indica um modo seguro 
de recuperar sua ação na história”) (PerroNe, 1991, p. 142), é 
por suas análises que percebemos o privilégio concedido ao leitor 
crítico, aquele que deixou um testemunho instrumentalizado sobre 
o efeito da obra, diacronicamente. É esse o leitor da estética da 
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recepção. Por outro lado, Jauss parece levar em conta também 
o leitor comum, responsável pelo sucesso da obra, representado 
por sua aceitação qualitativa e quantitativa ao longo do tempo. a 
história da crítica seria então resultado dessa apreciação cumulativa 
da obra, só possível pela permanência no gosto dos públicos das 
diversas épocas e é precisamente nesse lugar ambíguo (porque 
ambiguamente concebido) do leitor que a crítica feminista pode 
situar-se para perguntar: não havia mulheres leitoras no universo 
burguês culto da passagem do século? as noções de experiência 
literária, horizonte de expectações, que fundamentam a relação 
com os textos, são da mesma ordem para homens e mulheres 
leitores, sabendo-se que ambos representam-se e são representa-
dos nos objetos da cultura de acordo com valores que, sobretudo 
nessa época, diferem enormemente? Se é verdade que não se trata 
para Jauss de circunscrever uma fenomenologia do ato de leitura, 
como o fez W. iser de modo radical, trata-se, para a estética da 
recepção, de conceder um estatuto fundante para a categoria de 
leitor que, por ambígua, não deixa de fazer aparecer um para-
digma em ausência – o da mulher leitora, responsável pela larga 
aceitação e circulação de obras românticas e realistas, aceitação e 
circulação estas responsáveis também pela entrada dessas obras na 
esfera dos clássicos, já que elas não nasceram clássicas. É nessa 
tradição clássica – sobretudo romântica e realista – que a estética 
da recepção encontra seus objetos privilegiados, posto que ela já 
tem seus modelos de leitura formulados e historicizados. ambas 
as tradições lidam com valores, dentre eles os ético-morais, na 
configuração de seus personagens, bem como constituem os 
momentos apiciais de uma literatura mais referencial do que auto-
-referenciada na linguagem, uma literatura ainda não submetida 
ao assassinato da linguagem, na expressão de Barthes, marco do 
impasse da forma na modernidade.

1.2 CRÍTICA FeMINISTA e eSTÉTICA DA 
ReCePÇÃO

Pensar o modelo formulado por Jauss do lugar da crítica feminista 
significa postular uma das estratégias declaradas dessa crítica: a de 
reler a tradição masculina – nesse caso, a da crítica – a partir de 
um lugar marcado pelo gênero,8 assumindo seu caráter ideologi-
camente interessado, no sentido do interesse que está presente em 
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todo projeto de conhecimento.9 Por outro lado, reler essas obras 
significa dar-lhes novos parâmetros interpretativos a partir de 
novos horizontes de expectações, definidos por mulheres críticas 
cujas experiências, na série social e na série literária, não são com-
patíveis com as experiências definidas e interpretadas por homens 
críticos na série literária e por leitores homens na série social. 
assim, para as literaturas cuja existência se conta em séculos e 
que balizam conceitos ‘universais’ para os clássicos atemporais 
(a literatura européia, e a francesa em particular, detém ainda o 
privilégio de oferecer à tradição ocidental as obras paradigmáticas 
do realismo – Flaubert, Balzac, Stendhal são, mais do que nomes 
autorais, metonímias da escola literária que representam), as crí-
ticas feministas, especialmente anglo-americanas, vêm propondo 
pelo menos duas formas de intervenção nas estruturas de poder 
intelectual que legitimam e formalizam os cânones literários e 
críticos. a primeira constitui-se numa releitura das obras (e das 
críticas a elas), contrapondo às interpretações masculinas mode-
lares outras interpretações naqueles pontos em que elas dizem 
respeito a valorações, a juízos de valor sobre conduta de persona-
gens, a partir dos quais se inferem conceitos gerais retirados das 
experiências e dos comportamentos dos personagens nas tramas 
dos romances. Como os enredos romanescos, relativos sobretudo 
à produção clássica romântico/realista, inevitavelmente lidam 
com o relacionamento amoroso entre um personagem masculino 
e um personagem feminino, deu-se que a leitura (e a crítica) dessa 
relação foi sempre feita a partir de um ponto de vista: a do leitor-
-crítico homem, situado num horizonte de expectativas que, de 
algum modo, tanto circunscreve as perguntas a que o texto pôde 
responder, quanto as respostas críticas desse modo geradas.

retomemos, para efeito de discussão, o Posfácio de Jauss, cujo 
título – L’esthétique de la réception: une méthode partielle – é 
já emblemático da posição em que ele se coloca para discutir as 
críticas dirigidas a seu modelo e onde procura tornar mais cla-
ros alguns dos conceitos que utiliza. ao fazer a distinção entre 
horizonte de espera literário e horizonte de espera social, esse 
último tomado como código estético dos leitores que condiciona 
a recepção, Jauss explica: 

uma análise da experiência do leitor ou de uma coletividade de 
leitores, presente ou passada, deve considerar os dois elementos 
constitutivos da concretização do sentido – o efeito produzido 
pela obra, que é função da obra ela mesma, e a recepção, que é 
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determinada pelo destinatário da obra – e compreender a rela-
ção entre texto e leitor como um processo que estabelece uma 
relação entre dois horizontes ou que opera sua fusão. o leitor 
começa a compreender a obra nova ou que lhe era ainda estranha 
na medida em que, discernindo os pressupostos que orientaram 
sua compreensão, ele reconstitui seu horizonte especificamente 
literário. o leitor só pode fazer falar um texto, isto é, concretizar 
em uma significação atual o sentido potencial da obra, se ele 
inserir sua precompreensão do mundo e da vida no quadro de 
referência literária implicado pelo texto. esta precompreensão 
do leitor inclui as esperas concretas correspondentes ao hori-
zonte de seus interesses, desejos, necessidades e experiências 
tais como são determinadas pela sociedade e a classe à qual ele 
pertence, bem como por sua história individual (JauSS, 1975, 
p. 259, grifos meus). 

embora longa, a citação deixa entrever que há uma nítida dife-
rença entre os dois tipos de fusão de horizontes: no primeirco 
caso, trata-se de fusão da obra com o leitor comum; no segundo 
caso, trata-se de fusão do sentido da obra com o leitor crítico, 
instrumentalizado para operar um certo conhecimento sobre o 
universo literário que o texto carreia. o problema surge quando 
se pensa que esse leitor-crítico é também inscrito numa ordem de 
valores do mundo, que tanto é o mundo literário, com seus cons-
trangimentos de época, estilo, gênero, quanto é o mundo físico, 
com seus constrangimentos de classe e de raça e, enfaticamente, 
de gênero. Nesse caso, os horizontes de espera de uma leitora-
-mulher parece definitivamente suprimidos do modelo, embora 
teoricamente indicados, pelo fato de que essa leitora-mulher só se 
torna presente na estética da recepção, mas o que realmente vai 
contar para a economia do projeto é a concretização do segundo 
horizonte de espera, atualizado pelo leitor-crítico. embora, quando 
se refira à recepção, o modelo comporte a validação de um públi-
co imerso nas contingências do social, quando se trata do efeito, 
o leitor passa a ser o leitor-crítico, que escreveu sobre as obras, 
extremamente culto, cujo testemunho competente irá compor o 
quadro das avaliações suscetíveis de elevar a obra a seu estatuto 
canônico e, em última instância, clássico.

essa estranha dialética, que confere um lugar epistemológico à 
experiência, à classe (e não trairemos o projeto ao acrescentarmos 
à raça e ao gênero) como elementos constituintes da avaliação e 
permanência da obra de valor, com sua conseqüente inserção no câ-
none, e que extrai sua positividade, ao mesmo tempo, de um recorte 
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seletivo que abstrai tais elementos do resultado final do modelo, 
a crítica feminista vem sistematicamente rasurando, oferecendo 
uma contra-leitura, propondo um contra-cânone, num projeto que, 
nesse momento histórico, ainda é político no sentido de defender 
posições no seio do campo minado da política do saber e do poder 
crítico-acadêmicos. a expressão “ainda é político” explica-se pelo 
fato de que a tradição (crítica e histórica) da literatura tem sido 
eminentemente masculina, auto-referente e constitui um campo 
intelectual que aspira a deter o capital simbólico do saber sobre o 
literário através de políticas interpretativas validadas pela tradição. 
a esse propósito, ainda são pertinentes para os estudos feministas 
as análises de Bourdieu com relação ao campo intelectual: 

Seria preciso dar atenção especial às estratégias aplicadas às 
relações com os grupos que ocupam uma posição vizinha no 
campo: a lei da busca da distinção explica o paradoxo aparente 
segundo o qual os conflitos mais encarniçados, e também os 
mais fundamentais, opõem cada grupo a seus vizinhos imediatos, 
justamente os que ameaçam de modo mais direto sua identidade, 
vale dizer, sua distinção e, por conseguinte, sua existência pro-
priamente cultural (BourDieu, 1974, p. 168).

Se é verdade que nem a academia detém hoje um lugar de relevo 
como formadora, dinamizadora e propulsora do debate das idéias, 
nem seus membros constituem grupos fortalecidos o suficiente 
para almejar uma hegemonia interna que requeira lutas tão ‘en-
carniçadas’, a crítica feminista, ainda em busca de constituir-se 
como grupo político e como grupo disciplinar, participa ao mesmo 
tempo do movimento geral de fragilização do conhecimento gerado 
no espaço acadêmico-universitário e da tentativa de fortalecer-se 
no encontro com sua própria singularidade, com a busca de seu 
campo próprio. Nesse duplo lugar de fragilização (o espaço de 
atuação e a instância de constituição), sua estratégia vem sendo, 
nas últimas décadas, a de tornar político o gesto de apropriação 
do saber, afirmar o caráter de construção dos fatos da cultura, aí 
incluídos o literário, a partir de um lugar histórico, social, de raça, 
de classe e de gênero. 

Com esse espectro de questões trabalha annette Kolodny em seu 
Dancing through the minefield: some observations on the theory, 
practice and politics of a feminist literary theory, discutindo enfa-
ticamente as questões relativas à formação dos cânones literários 
e cuja linha de reflexão se mostra representativa dessa vertente 
da crítica feminista, tanto em seus aspectos positivos, quanto (e 



35

sobretudo) em suas contradições intrínsecas – que são contradições 
do próprio projeto crítico feminista, no seu limite.

Sem tomar Jauss como interlocutor, mas comentando outro modelo 
crítico igualmente excludente do universo literário feminino na 
literatura (a tradição de influência e desleitura bloomiana) Kolodny 
faz um inventário da reviravolta causada pela crítica feminista no 
âmbito dos estudos literários, sobretudo a partir da publicação, na 
década de setenta, de Sexual politics, por Kate Millet, ressaltando 
que “talvez o mais óbvio sucesso deste novo conhecimento tenha 
sido a volta à circulação de obras de escritoras mulheres anterior-
mente perdidas ou de algum modo ignoradas” (KoLoDNY, 1985, 
p. 144-167). Determinadas categorias são postas em circulação, 
de modo a configurar uma outra tradição, diversa da masculina. 
assim, observa, “Sydney Janet Kaplan busca descrever a consci-
ência e auto-consciência feminina, não como categoria psicológica, 
mas como um artifício retórico e estilístico” (KoLoDNY, 1985, 
p. 146); Patricia Meyer-Spacks, trabalhando com a noção de uma 
imaginação feminina [female imagination], conclui que 

por razões históricas claramente discerníveis, as mulheres 
interessaram-se por assuntos mais ou menos periféricos aos 
interesses masculinos, fato atribuído a uma inevitável diferença 
na ênfase literária e nos temas dos escritos de homens e mulheres 
escritores (KoLoDNY, 1985, p. 146).

ellen Moers focalizou os meandros da influência literária que 
enlaçou o romance inglês às mulheres e, finalmente, elaine Sho-
walter, em 1977, pôs em cena a noção de uma subcultura feminina 
no interior da sociedade mais ampla, na qual se pôde observar 
uma “unidade de valores, convenções, experiências e compor-
tamentos impingidos a cada indivívuo”. ao mesmo tempo, uma 
contra-leitura das obras masculinas se efetuava, numa postura 
de resistência e em defensiva com relação a textos que pediam à 
mulher “para identificar-se contra ela mesma, isto é, manipulando 
suas simpatias para o comportamento de heróis masculinos [male 
heroes] mas opondo a eles personagens femininas como bruxas ou 
meretrizes” (KoLoDNY, 1985, p. 148). assim, a prática crítica 
feminista vem procurando desestabilizar os modelos de leitura, 
de crítica e de historiografia literárias de maneira a tornar explí-
citas as marcas de gênero que, na tradição patriarcal (social) e na 
tradição acadêmica (literária), definiram-se sempre na correlação 
dos valores masculinos com os valores universais. Nesse sentido, 
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Kolodny faz a crítica dos professores em sua função acadêmico-
-pedagógica:

situados fora e desfamiliarizados com os sistemas simbólicos 
que constituem a experiência feminina nos escritos de mulheres, 
descartarão necessariamente esses sistemas como indecifráveis, 
sem sentido ou trivial. e professores homens não acharão motivo 
para incluir tais obras nos cânones dos grandes autores (Ko-
LoDNY, 1985, p. 148).

Diante da exaustão dos modelos críticos e historiográficos literá-
rios, Kolodny acena com as várias estratégias da crítica feminista, 
passíveis de trazer-lhes uma renovação, não fora a resistência cer-
rada dos formuladores dos cânones, que se movimentam “dentro 
da perversa dialética do poder e do saber” – poder de formular 
juízos sobre obras e autores a partir de um saber que legitima tal 
poder. assim, o desafio da autora ao ‘campo minado’ da crítica 
oficial male assenta sobre três proposições. a primeira afirma que 
“a história literária (e, com isso, a historicidade da literatura) é 
uma ficção” (KoLoDNY, 1985, p. 151), na medida em que um 
cânone funciona como modelo, através do qual se mapeiam as 
continuidades e descontinuidades, as influências e interconexões 
entre obras, gêneros e autores e essas relações são definidas pelo 
tipo de crítica através da qual elas são abordadas. obras serão 
diversamente analisadas e, pois, diversamente valorizadas, de-
pendendo da oscilação da ideologia crítica que pode, num certo 
momento, ressaltar as formas literárias por suas particularidades 
intrínsecas (o que fazem as escolas imanentistas), ou por sua rela-
ção de maior ou menor dependência do contexto social (como as 
escolas de orientação sociológica). a ênfase em um ou outro pólo 
crítico implicará na maior ou menor visibilidade de uma obra, um 
autor, uma escola, de onde sairão os cânones. estes, por sua vez, 
modelarão a tradição a partir da qual outras obras serão reconhe-
cidas e outras ainda rechaçadas. Compreendendo a historicidade 
do literário (e da tradição) como sempre imersa nos e circunscrita 
pelos modelos teóricos do presente, Kolodny observa: 

o que nós realmente significamos quando falamos de com-
petência para ler textos históricos, então, é a habilidade para 
reconhecer convenções literárias que sobreviveram através do 
tempo – de modo a permanecerem operacionais na mente do 
leitor – e, onde isso está ausente, a habilidade para traduzir (ou 
talvez transformar?) a escrita cifrada em moldes mais correntes 
e reconhecíveis (KoLoDNY, 1985, p. 153).
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o projeto de resgate crítico e historiográfico feminista, eviden-
temente, não se situa ao largo de tais constrições. Também ele é 
uma ficção, no sentido que lhe dá Kolodny, e o que pode vir a 
distingui-lo, nesse movimento de alargar os objetos da tradição, 
será a incorporação em suas estratégias do pleno reconhecimen-
to de seu caráter historicamente datado e epistemologicamente 
interessado.

a segunda proposição da autoria observa: “desde que somos en-
sinadas a ler, aquilo no qual nos engajamos não são textos, mas 
paradigmas” (KoLoDNY, 1985, p. 153). Trata-se de compreender 
aqui a atividade de leitura como norma socializada, cujo espaço 
de realização privilegiado em nossa cultura são as Faculdades de 
Letras (no caso da literatura) e cujos hábitos são fixados por normas 
próprias, codificadas segundo os parâmetros em vigor das escolas 
críticas hegemônicas. Com relação à leitura dos autores e obras 
canônicas, o que se tem é o reconhecimento daquilo que as críticas 
já pontuaram como elementos distintivos de sua artisticidade. o 
argumento aproxima-se da noção de comunidades interpretativas, 
definidas por Stanley Fish, para quem não existem textos em si, 
mas seriam nossas pressuposições interpretativas que definiriam o 
texto como tal. Tais pressuposições tampouco têm uma existência 
em si, não nascem espontaneamente na consciência individual de 
cada leitor, nem estão na obra à espera de serem decifradas, não 
sendo, portanto, subjetivas nem objetivas. elas são frutos de uma 
aprendizagem de estratégias, cujas categorias são definidas pelas 
instituições  acadêmicas e acionadas pelos leitores, desse modo 
instrumentali za dos, diante de objetos literários – que eles sejam ou 
não literários, como no caso da lista de nomes próprios apresentada 
no exemplo de Fish (FiSH, 1993, p. 156-165) não invalida seu 
argumento: o de que tais categorias situam-se fora do objeto, no 
arsenal técnico do leitor.

Kolodny menciona, nesse sentido, sua própria história de leitura 
da obra (canônica) de Milton:

em minha própria carreira de Graduação, por exemplo, com 
professores excelentes a me guiar, aprendi a ter enorme prazer 
com o Paraíso perdido, mesmo que, sendo judia e feminista, 
não possa subscrever nem sua teologia nem sua hierarquia de 
valoração sexual. Se, em seus próprios termos (e eu fui ensinada 
a compreendê-los), o texto manipula minhas sensibilidades e 
move-me ao prazer – como afirmo que o faz – então, ao menos 
em parte, isso se dá porque, a despeito de muitos de seus prin-
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cípios básicos alienarem-me de meu mundo real, fui capaz de 
entrar no texto através de estratégias de interpretação que me 
permitiram deslocar observações desconfortáveis por outras que 
aprendi prazerosamente a esperar (KoLoDNY, 1985, p. 154). 

Não se trata, para a ensaísta, de discutir a fenomenologia do ato 
de leitura – embora suas observações focalizem algumas questões 
que serão abordadas pela fenomenologia de leitura iseriana – mas 
de circunscrever procedimentos de leitura enquanto estratégias, 
num certo sentido ideológicas, como se verão adiante, interessadas 
na revalidação dos cânones. Poder-se-ia objetar que, mesmo nesse 
nível, um dos pressupostos que fundam o prazer estético (por po-
lêmicos que ambos os termos do sintagma sejam), gerado pelas 
grandes obras canônicas, reside exatamente na possibilidade que 
elas oferecem de transfiguração do mundo real e das experiências 
banais e comuns da existência, alargando o horizonte perceptivo e o 
conhecimento que se tem das coisas, de certo modo atemporalizan-
do leitor e mundo. esse é mesmo um dos pontos problemáticos – e 
os há inúmeros – do projeto crítico feminista, no sentido de que se 
pode observar aí uma visada crítica redutora, limitada pelo desejo 
de recuperar para a história literária obras e autoras cujo universo 
ficcional limitar-se-ia ao mundo privado das questões amorosas 
pontuais, mais que universais. Se isso é um fato, de cuja discussão 
nos ocuparemos em mais de um lugar, outro fato igualmente re-
levante é a impossibilidade que se coloca para a crítica feminista, 
nesse momento histórico, de abrir mão de tais estratégias, porque 
fazer tal implicaria romper com um dos suportes mais vigorosos 
que lhe dão sustentação – o suporte do gênero.

No aspecto particular da formação dos cânones e da historicidade 
do literário, o historiador e o crítico, mais do que um lugar defi-
nido a partir do qual resgata o passado, o organiza e o avalia, têm 
também a configurar-lhe a visão suas circunstâncias de classe, 
sua inserção racial e seus preconceitos de gênero. Negar isso 
seria conferir à história literária uma isenção e uma neutralidade 
incompatíveis com as perspectivas de mobilidade e dinamicidade 
que configuram hoje o domínio da história (geral), a compre-
ensão dos lugares ocupados pelo sujeito e pelo conhecimento 
contemporâneos. assim, a inabilidade do leitor masculino para 
validar esteticamente as obras literárias de autoria feminina, cujos 
elementos estruturais organizam-se em torno do mundo privado 
e familiar “da sala de estar, do salão, do quarto das crianças, da 
cozinha, da lavanderia” compromete igualmente a interpretação 
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dos elementos ficcionais neles centrados. isso, segundo observa 
Kolodny, quando essas obras são lidas pelos críticos homens 
porque, diferentemente do que sucede com as mulheres,10 que 
conhecem os paradigmas de interpretação para as obras de autoria 
masculina, eles desconhecem, porque leram mal, as obras que 
porventura tenham conseguido chegar aos espaços acadêmicos 
reservados aos clássicos. Nesse circuito,

nós lemos bem, e com prazer, o que já sabemos como ler; e o 
que sabemos ler é em larga medida dependente do que já lemos 
(obras a partir das quais desenvolvemos nossas expectativas 
e aprendemos nossas estratégias interpretativas). o que então 
escolhemos para ler – e, por extensão, ensinar e desse modo 
canonizar – usualmente acompanha nossa leitura (KoLoDNY, 
1985, p. 155).

Dessas observações deriva a terceira proposição do ensaio:

Desde que as bases sobre as quais conferimos valor estético aos 
textos não são jamais infalíveis, imutáveis ou universais, preci-
samos reexaminar não apenas nossas estratégias, mas também 
os preconceitos a elas inerentes e as hipóteses que informam 
os métodos críticos que (em parte) delineiam nossas respostas 
estéticas (KoLoDNY, 1985, p. 155).

Não tendo a pretensão de invalidar a estética no julgamento da 
obra, a autora recoloca, em termos de juízos de valor inerentes ao 
processo de leitura, as questões que aquela disciplina já enfrentou 
na tradição crítica, relativas à posição do sujeito que julga, aos 
critérios que definem o gosto, às ideologias e à variabilidade dos 
padrões avaliativos e metodológicos que a têm enformado. Propõe 
como alternativa não a saída do impasse estético, mas a imersão do 
que ela chama de playful pluralism: a apropriação, em benefício 
de estratégias críticas feministas, de todos os métodos críticos 
disponíveis hoje nos estudos literários, mesmo que, como observa,

no coração de nossos corações, claro, a maioria dos críticos são 
realmente estruturalistas (aceitem ou não o rótulo) porque o que 
nós procuramos são modelos (ou estruturas) que possam ordenar 
e explicar o que de outro modo seria incompleto (KoLoDNY, 
1985, p. 159). 

o quê de ironia na observação aponta uma crítica às formulações 
teóricas mais elaboradas, que teriam por efeito reduzir o texto 
(sobretudo de autoria feminina, em função da incompatibilidade 
com as formações dos críticos já apontada) às suas premissas 
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metodológicas. É evidente que a ensaísta confunde aqui o método 
com os resultados obtidos na utilização dele, sobretudo se esse 
resultado é insatisfatório com relação a pôr em relevo a literatura 
feminina. isso é compreendido como insuficiência dos métodos 
em geral e o playful pluralism seria o modo (não o método) de 
não ser cativo de nenhum.

Pode-se fazer a crítica da posição de Kolodny a partir de dois 
lugares diferentes. De dentro do feminismo, ela já foi feita por 
elaine Showalter, ao comentar que a adesão a um playful plura-
lism só pode ser assumida caso se compreenda o trabalho crítico 
como interpretação e reinterpretação, mas ao fazermos perguntas 
sobre o processo e os contextos em que se escreve e “se genuina-
mente desejamos definir-nos para os não iniciados, não podemos 
expulsar a perspectiva de consenso teórico nesse estágio inicial” 
(SHoWaLTer, 1985, p. 246). É compreensível a discordância de 
Showalter pois é dela a proposta mais firme (embora não isenta de 
controvérsias) no sentido de formular pressupostos teóricos para 
a crítica feminista, a partir de sua noção de ginocrítica. Por outro 
lado, não há como compreender a reivindicação kolodniana como 
um método, menos ainda como um postulado teórico. Trata-se, 
mais flagrantemente, de uma estratégia, interessada em encontrar 
um lugar crítico eficaz a partir do qual o objeto literário possa 
produzir os sentidos compatíveis com as experiências do universo 
simbólico e social feminino.

De fora do feminismo, a crítica àquela posição é mais óbvia. Se a 
ironia com relação ao estruturalismo pode ter uma certa validade, 
na medida em que o desgaste do método (ou da atividade estrutu-
ralista) gerou sucedâneos à epoca de um artificialismo exacerbado, 
preocupados com enfeixar o texto em fórmulas mais do que em 
organizar suas estruturas e dar-lhes significados, por outro lado 
o playful pluralism não é homólogo ao método estrutural (ou a 
qualquer outro) porque, evidentemente, não é um método. a ironia 
fica, assim, deslocada, até porque o estruturalismo hoje pertence 
mais adequadamente à história da crítica, suscetível de compor 
os quadros teóricos que informam os cursos de Letras como uma 
dentre as várias metodologias passíveis de serem utilizadas na 
aproximação com o texto. a ironia fica igualmente datada porque 
ela não invalida a escola que critica, mas apenas um certo uso 
dessa escola.
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Mais interessante como estratégia é a relevância que a ensaísta 
empresta a uma “apaixonada atenção aos modos pelos quais as 
estruturas, principalmente de poder, masculinas estão inscritas 
(ou codificadas) dentro da nossa herança literária” (SHoWaL-
Ter, 1985, p. 162). Parece ser este o lugar por excelência da 
crítica feminista. Se ela não pode constituir-se como método, no 
mesmo sentido em que o estruturalismo, por exemplo, tomando 
à Lingüística seus pressupostos, pôde constituir-se; se ela não 
pode inviabilizar a formação dos cânones por dentro, porque não 
se trata de questionar a validade de todas as obras consideradas 
clássicas, mas apenas dos princípios e/ou valores pelos quais 
tais outras não puderam aí ser inscritas, só lhe resta (e isso não 
é pouco) um olhar apaixonado de fora, a partir do qual se pode 
desestabilizar as estruturas de poder que regem as práticas do 
saber sobre o literário, as interpretações aceitas como válidas, os 
sentidos gerados no encontro texto/leitor. É nesse momento que 
a crítica aproxima-se da ideologia, e não é por outra razão que 
Kolodny assume inteiramente esse lugar, a partir de onde se coloca 
ao final de seu ensaio:

Somente o compromisso ideológico poderia levar-nos a entrar 
no campo minado [da crítica], pondo em jogo nossas carreiras 
e nossos meios de vida. Somente o poder da ideologia para 
transformar nossos mundos conceituais, e a inspiração dessa 
ideologia para liberar emoções e energias longamente suprimidas 
pode responder por nossa disposição para assumir tarefas críticas 
que, na década anterior, teriam sido abandonadas em desespero 
ou apatia (KoLoDNY, 1985, p. 162).

Duas questões avultam dessa imersão no ideológico, de onde a 
ensaísta retira uma positividade. a primeira diz respeito a essa 
mesma positividade conferida à noção de ideologia, só possível 
pela característica fundamental da crítica feminista, a saber, sua 
intrínseca relação com as condições materiais de existência, tanto 
daquelas que produziram as obras na série social, quanto das que 
produzem o saber sobre elas, na arena das lutas acadêmicas pela 
inserção desses saberes. a segunda questão diz respeito à história 
da ideologia como conceito, na sua relação com a crítica das idéias 
e, nesse caso, com a crítica literária, de que se passará a tratar.
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1.3 CRÍTICA FeMINISTA e IDeOlOGIA

De início, é preciso dizer que resulta desconcertante, para quem 
lê, esse mergulho na positividade do ideológico proposto por 
Kolodny. e isso se dá, basicamente, em função do lugar que esse 
conceito ainda ocupa no pensamento crítico de intelectuais do 
terceiro mundo. Porque ainda vivemos no reino da luta de clas-
ses; porque as brutais diferenças sociais e econômicas ainda não 
tornaram possível a hegemonia da sociedade em torno da noção 
comum de cidadania; porque a satisfação das necessidades bási-
cas de educação, saúde e acesso aos bens materiais fundamentais 
ainda não se realizaram para a avassaladora maioria da sociedade, 
por isso o desconcerto diante de uma recuperação tão positiva da 
ideologia, que está associada, na tradição de nosso pensamento, 
ao sentido marxista de alienação e falsa consciência.

Sem questionar as implicações seja da própria posição, seja da 
noção mesma do conceito que utiliza, a ideologia aqui, no máximo, 
se contrapõe à “neutralidade intelectual”: 

a ideologia, entretanto, apenas verdadeiramente manifesta seu 
poder pela ordenação do conteúdo de nossas ações. Se o feminis-
mo põe algo em questão, tem de ser este mito marcado da neutra 
lidade intelectual. Pois o que eu considero que seja o espírito ou 
a mensagem enfática de qualquer crítica cujas premissas sejam 
conscientemente ideologicamente marcadas – ou seja, de que as 
idéias são importantes porque elas determinam o modo como 
vivemos, ou queremos viver no mundo – está viciado pelo con-
finamento dessas idéias ao estudo, à sala de aula, ou às páginas 
de nossos livros (KoLoDNY, 1985, p. 163). 

Como se vê, a vida vivida está destinada a ser uma das condições 
de existência do projeto feminista, e uma de suas aporias. embora 
saibamos que tal pensamento inscreve-se na vertente empírico-
-pragmática norte-americana do conceito de ideologia, para quem 
“os fatos e os valores são separados, pelo menos no sentido de que 
podem ser separados em expressões onde estão reunidos”,11 não 
há saída para um pensamento que lamenta o fato de que o resgate 
(pela ideologia) das vidas vividas não se pode dar porque as idéias 
que elas geram estão confinadas aos livros. Parece que o que se 
tem aqui é mais do que uma concepção especular da literatura – 
talvez se trate, mais propriamente, de uma ontologização da obra, 
como categoria imanente do ser.
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além dessa, outras observações impõem-se a partir daquele 
enunciado. Primeiro, a inversão do conceito marxista de ideologia 
(onde as relações de produção material da existência determinam 
a consciência, portanto as idéias que se tem do mundo) se dá em 
função, paradoxalmente, das... condições de vida vivida, confina-
das às páginas do livro. Quer dizer, por um raciocínio quiasmático, 
sobredetermina-se a ideologia, positivando-a ao extremo para, ao 
mesmo tempo, fazer-lhe a crítica por sua incapacidade de capturar 
as condições materiais que ela favorece. a segunda observação 
diz respeito ao fato de que esse salto na pura ideologia faz crer 
que se subverte outra ideologia, essa negativa, porque toma a si 
própria como discurso fora de tais contingências (ideológicas), ao 
não colocar em xeque seus próprios postulados. Por outro lado, é 
da natureza da pura ideologia, no sentido marxista, acreditar que 
o real é constituído por idéias ou por nossas representações das 
coisas, de modo que elas se convertem “numa espécie de recep-
táculo ou de encarnação provisória” (CHauÍ, 1981, p. 18-19) 
das idéias. Também é próprio da ideologia pura, naquele sentido, 
o caráter de inversão – de que seria paradigmático, nesse caso, a 
compreensão que tem a ensaísta de que a vida vivida das mulhe-
res está confinada a uma dupla falsa representação: por um lado, 
porque elas não aparecem adequadamente representadas nas obras 
simbólicas e nas críticas da tradição; por outro lado, porque tais 
vidas vividas estariam sendo minimizadas na medida em que as 
idéias que poderiam fazê-las mais ricas estão fora do espaço da 
vida, ou seja, confinadas “ao estudo, à sala de aula, ou às páginas 
de nossos livros”. além da evidente aporia em que tal raciocínio 
se inscreve, na medida em que não consegue estabelecer relações 
adequadas entre os desajustes apontados nos modelos de repre-
sentação da mulher e o possível enriquecimento intelectual que 
a leitura de obras possa trazer às vidas de mulheres reais, resulta 
desse enunciado igualmente uma oposição entre uma espécie de 
boa consciência (a do feminismo) e a outra, que se poderia chamar 
falsa consciência, de que se retira um certo regozijo e onde se 
expressa um pensamento não-dialético, porque constituído como 
uma oposição puramente externa. Pelo fato óbvio de que não se 
pode dizer que a crítica tradicional masculina é o não-feminismo 
ou a crítica não-feminista, não há contradição, ou seja, oposição 
interna entre os elementos da relação, mas simplesmente oposição 
face à crítica male. Seu paradoxo intrínseco, afinal, resulta do fato 
de que ele responde a uma possível linguagem inconsciente do 
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outro com sua forma própria de consciência, a saber, a afirmação 
da ideologia, que se vê desse modo inteiramente positivada.

Sem dúvida, a ideologia é um conceito que regula a crítica femi-
nista, e não apenas nesse aspecto da tradição canônica. É possível 
ler a aporia refletida nesse pensamento de Kolodny como um 
possível entre-lugar: ela estaria situada não na passagem, mas no 
trânsito do que Mannheim chama uma “concepção particular” e 
uma “concepção total” de ideologia. Nesse contexto teórico, ambas 
teriam como base comum o fato de que 

se voltam para o sujeito, seja indivíduo ou grupo, procedendo a 
um entendimento do que foi dito pelo método indireto de analisar 
as condições sociais do indivíduo ou de seu grupo. As idéias 
expressadas pelo indivíduo são dessa forma encaradas como 
funções de sua existência. isso signfica que opiniões, declarações, 
proposições e sistemas de idéias não são tomados por seu valor 
aparente, mas são interpretados à luz da situação de vida de quem 
os expressa. Significa, mais ainda, que o caráter e a situação de 
vida específicos do sujeito influenciam suas opiniões, percepções 
e interpretações (MaNNHeiM, 1968, p. 82, grifos meus).

Se já se podem observar nas expressões grifadas os pontos de co-
nexão com o pensamento da ensaísta, é na diferenciação proposta 
pelo pensador alemão entre um e outro tipo de ideologia que aquele 
trânsito se mostra mais evidente. uma primeira diferenciação diz 
respeito ao fato de a concepção particular designar como ideo-
logias apenas uma parte dos enunciados do opositor, referente 
aos conteúdos, e a total põe em questão “a Weltanschauung total 
do opositor (inclusive seu aparato conceitual), tentando compre-
ender estes conceitos como decorrentes da vida coletiva de que 
o opositor partilha” (MaNNHeiM, 1968, p. 82-83); a segunda 
se dá pela caracterização da concepção particular como análise 
das idéias num nível puramente psicológico, ao passo que a total 
trabalha na busca de compreender as diferentes perspectivas tanto 
de conteúdo, quanto formais que tornam específicos os modos de 
pensar de cada época:

Quando a uma época histórica atribuímos um mundo intelectual 
e a nós mesmos atribuímos outro, ou quando um certo estrato 
social, historicamente determinado, pensa com categorias dife-
rentes das nossas, não nos estamos referindo a casos isolados 
de conteúdo de pensamento, mas a modos de experiência e 
interpretação amplamente diferentes e a sistemas de pensamento 
fundamentalmente divergentes (MaNNHeiM, 1968, p. 83).
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a terceira distinção, Mannheim a situa no fato de a concepção 
particular operar na clave de uma

psicologia de interesses, enquanto a concepção total utiliza uma 
análise funcional mais formal, sem quaisquer referências a mo-
tivações, confinando-se a uma descrição objetiva das diferenças 
estruturais das mentes operando em contextos sociais diferentes 
(MaNNHeiM, 1968, p. 83).

É possível pensar que a imersão de Kolodny na positividade da 
ideologia se dê em função do entre-lugar ocupado pela crítica fe-
minista no seio tanto da instituição acadêmica (enquanto ‘crítica’), 
quanto do conjunto dos grupos sociais (enquanto ‘feminista’), na 
medida em que ao mesmo tempo em que quer constituir-se como 
campo discursivo e crítico singular, retira sua produtividade e pos-
sível propriedade sempre a partir do enlace com aquelas instâncias 
de que deseja diferenciar-se; por outro lado, tal crítica vigora e deve 
sua existência a um movimento político-social – o feminismo – 
que só pode formular-se nos termos de uma recusa (ao status quo 
da condição feminina), de um enfrentamento aos valores sociais 
hegemônicos. Nesse sentido, tanto aquela pretensão de existência 
(o discurso crítico e sua identidade), quanto o próprio movimento 
social (o feminismo) transitam sempre entre o próprio e o outro, 
o particular e a ordem geral, e sua fala só se torna possível por 
refração a essa ordem geral – dos discursos, dos valores, da várias 
formas de tradição. o que constitui, talvez, o viés paradoxal do 
pensamento de Kolodny, estaria no fato de que as bases sob os 
quais ele se fundamenta dizem respeito a uma dupla natureza, a 
uma dupla inserção: é tanto um valor de grupo, portanto, social, 
quanto um pertencimento a uma instância irredutivelmente par-
ticular, visto que o feminismo diz respeito, fundamentalmente, à 
emancipação do indivíduo mulher. Daí que a noção de ‘interesse’, 
nesse contexto, diga respeito tanto a uma espécie de ‘vontade de 
desmistificação’, em que o grupo se une e se particulariza face 
à grande ordem, fazendo “o conteúdo do pensamento individual 
depender amplamente dos interesses do sujeito” (ideologia particu-
lar), quanto ao mesmo tempo partilha da idéia do ‘interesse’ como 
conceito “capaz de orientar o conhecimento”, imersão da vontade 
orientada do sujeito em busca do saber, conectado com o “interesse 
emancipatório do conhecimento”. Nesse caso, tal conceito estaria 
próximo à noção de “perspectiva” do sujeito em Mannheim, que 
se atualiza quando “a influência dos fatores existenciais sobre o 
conteúdo concreto do conhecimento for de importância relevante 
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não só para a gênese de idéias, mas penetrarem em suas formas 
e conteúdos” (MaNNeHiM, 1968, p. 289). o movimento geral 
do projeto crítico feminista, de que a fala de Kolodny mostra-se 
paradigmática, parece ser este: quer individuar-se, mas para isso 
precisa generalizar-se (como forma de conhecimento); quer poder 
sair da condição de ‘gueto’ com relação ao conjunto dos discursos 
crítico-acadêmicos, mas para isso precisa desse mesmo lastro e 
tradição a partir de onde falar; constitui-se como ‘movimento 
social’, mas projeta pela emancipação sua abolição. Diante de tais 
contingências, e face à impossibilidade de não ser capturada ou 
falada por uma voz sempre outra, uma de suas alternativas será a 
de exacerbar ao extremo a própria face ideológica.

Desse conjunto de questões derivam algumas reflexões, que se 
formularão nos tópicos: 

1) Se, conforme Kolodny sustenta, só pode pensar a crítica lite-
rária, no seu aspecto estético-avaliativo, a partir da imersão 
na ideologia, compreendida como positividade em si, tal pos-
sibilidade só se oferece por conta da mesma positividade que 
se confere às vidas vividas das mulheres, cujas obras foram 
omitidas do cânone. um dos problemas dessa estratégia é que 
ela recupera uma polêmica que já está encerrada desde, pelo 
menos, os inícios do formalismo e que diz respeito ao caráter 
de representação da obra, à relação vida-obra. Mesmo teóricas 
feministas não hesitam em pôr em questão uma concepção 
especular de literatura, como o faz Nelly Furman ao criticar 
um dos livros paradigmáticos da critica feminista americana:

Descrever, como Gilbert e Gubar visaram fazer em The madwo-
man in the attic, “tanto a experiência que gera a metáfora e a 
metáfora que cria a experiência” (1979, p. Xiii), implica uma re-
lação causal entre experiência e metáfora a qual simultaneamente 
sugere que a vida e linguagem são concebidas como entidades 
separadas (ou separáveis). Quando a literatura é vista como uma 
arte de representação cuja função é “retratar” a vida, o que se 
ignora ou se põe de lado é a parte representada pela linguagem 
(FurMaN, 1985, p. 63). 

 Por outro lado, ao se avaliar a tradição canônica, as obras e 
os autores que compõem os cânones, não há como a crítica 
feminista fugir inteiramente ao resgate das vidas, pois é nesse 
resgate que se exprime seu projeto emancipatório. Já no final 
dos anos vinte, Virginia Woolf encenava essa dialética da au-
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toria, do gênero e da grande obra, ao confrontar as condições 
materiais, culturais e educacionais sob as quais um gênio 
como o de Shakespeare pôde realizar-se e aquelas com que se 
defrontaria sua possível irmã, se dotada do mesmo gênio. as 
páginas são antológicas (assim como o ensaio é um clássico 
da crítica feminista) e são bem conhecidos os infortúnios de 
Judith. Um teto todo seu (WooLF, 1985) também encena um 
outro aspecto dessa dialética da tradição, que diz respeito a 
uma espécie de estética da recepção à rebours, pois se trata 
de um ensaio que procura compreender (mais do que analisar, 
no sentido de sistematizar, como o faz Jauss) as condições 
sociais que impediram o aparecimento e o amadurecimento 
das obras de autoria feminina. ao mesmo tempo, o ensaio é 
escrito com o estilo, digamos, figurativo, próprio à escritora, 
com as marcas de sua escrita impressionista. além disso, ao 
relatar (ao criar) o episódio mencionado, a autora situa-se em 
duas ordens de reflexão diferentes, impostas por seus objetos: 
ao falar das qualidades de Shakespeare, ela o faz dentro dos 
parâmetros da obra realizada (ou seja, sua força criadora incon-
testável, eterna, universal); por outro lado, quando fala de sua 
‘improvável’ irmã, a categoria de reflexão muda – ela é então 
sociológica (ou seja, descrevem-se as condições sociais que a 
teriam impedido de escrever, de atuar, seu engodo amoroso, a 
gravidez, o suicídio). Nesse sentido se afirma o classicismo do 
ensaio, compreendendo-se no conceito aquela obra que ainda 
hoje responde as perguntas colocadas, em especial, pelas lei-
toras pelas contemporâneas. enquanto essa tradição feminina 
(se ela vier a se constituir em singularidade) não tiver força 
fecundante para outras escritoras e escritores, enquanto essa 
história ainda for a dos elos rompidos, a dos saltos entre uma e 
outra autora de gênio (pense-se na própria Woolf e na brasileira 
Lispector) não há como sair da aporia obra/vida.

2) a segunda observação retorna à idéia já apontada de que a 
crítica feminista – seja com relação à tradição crítica, seja 
com relação à obra mesma – não se pode formular a não ser 
como estratégia, naquilo que se pode chamar com Kolodny de 
apaixonada atenção e, dificilmente, como modelo teórico, de 
onde advém seu caráter vicário. Na medida em que a tradição de 
força literária e crítica é masculina (com a ênfase essencialista 
que o verbo carrega), sem que os homens necessitem pensar 
nela como tal, será essa tradição que vai imprimir à literatura 
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seu peso e seu estatuto... universais. No momento em que as 
mulheres pretendem instaurar – no sentido de fazer aparecer, 
de tornar visível – uma outra tradição diversa daquela, estão 
condenadas a pensar sempre por refração, sem que obtenham 
um objeto particular – o objeto encontrado (a obra literária de 
autoria feminina que o cânone não reconheceu ou que não foi 
por ele recolhida) acaba fatalmente sendo justicado (em termos 
de sua presença ou de sua ausência) vis-à-vis aos valores que 
regem os cânones já existentes – modelares e fundantes do que 
se considera ‘obra de qualidade’, ‘obra de arte literária’, ‘obra 
clássica’.

3) a esse segundo ponto segue-se que uma teoria crítica como a 
de Jauss (assim como a teoria bloomiana de influência e deslei-
tura) oferece um campo privilegiado de reflexão para a crítica 
feminista, porque se mostra exemplar no modo como incorpora 
a tradição, exprimindo-se por um movimento de totalidade que 
exclui inteiramente a possibilidade de se pensar, com ela ou 
através dela, a tradição submersa da produção feminina. esse 
conceito de totalidade, visível na observação feita por Jauss 
de que [a estética da recepção deve levar da recepção da obra 
singular ao nascimento dos cânones artísticos, à atualização, à 
totalização e, finalmente, fazer desabrochar a experiência estéti-
ca sobre o conjunto da práxis humana, de que é parte integrante] 
(JauSS, 1975, p. 245), vai ao encontro e se explica pelos 
objetos literários que compõem seu corpus: trata-se de obras 
já reconhecidas, fundadoras e expressivas da literatura de um 
país, de uma cultura, de ampla circulação, que já constituíram 
um conjunto de críticos e de leitores. a literatura (e a história 
de suas produções) adquire aí um estatuto de universalidade, 
de exemplaridade que minimiza gestos de escolha, paradig-
mas privilegiados, objetos recortados como se fossem a coisa 
mesma (ou seja, a literariedade do literário, a canonicidade do 
clássico). Numa perspectiva crítica feminista, como aquela em 
que se situa Kolodny, por exemplo, tal gesto de revalidação do 
valor, que não se reconhece como parte do mesmo processo 
pelo qual submete as obras à análise, ao conhecimento; que vela 
sua condição de leitor ‘privilegiado’, conhecedor de antemão 
do recorte a ser feito no campo que visa descrever – tal gesto 
seria um tipo de ideologia. a pretensão da estética recepcional 
de validar-se a partir, sobretudo, da fusão de dois horizontes 
distintos, um definido pelo público receptor da obra à época 
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de sua publicação, o outro pelas várias recepções posteriores 
que a obra sofreu, impõe de imediato uma “apaixonada aten-
ção” ao estatuto desse leitor. em geral, a crítica à proposta 
jaussiana tem-se fundamentado no seu caráter estético, dada a 
dificuldade de se definir o estético sem que a ele se colem os 
juízos de gosto do sujeito observador, mutáveis e mutantes.12 
Parece, entretanto, que a essa crítica vem juntar-se o problema 
do leitor, sempre fugidio na concepção de Jauss. o problema 
surge na terceira tese, quando se caracteriza a distância estética 
enquanto

diferença entre as expectações e a forma concreta de uma obra 
nova que pode iniciar uma modificação do horizonte rejeitando 
experiências familiares ou acentuando outras latentes, esta [a 
distância estética] materializa-se na variedade das reações do 
público e dos juízos da crítica (JauSS, 1974, p. 47).

Jauss parece fazer aqui uma distinção entre “público” e “crítico” e 
no Posfácio à Ifigênia, como já foi observado, essa distinção fica 
mais clara no momento em que ele relaciona a obra com o efeito, 
o público com a recepção. o que precisa ser esclarecido nessa 
distinção é a natureza desse público que se diferencia do crítico. 
Como é que se podem avaliar as reações dele (que propôs questões 
respondidas – ou não – pela obra) sem que seja pelo testemunho 
crítico de quem escreveu sobre a obra, ao tempo de sua publicação 
e nas sucessivas leituras posteriores? a prática crítica mesma de 
Jauss nos leva a supor que só há um estatuto para esse leitor – o 
de crítico. Mesmo quando, mais tarde, procura discernir melhor, 
para tornar mais claros alguns de seus postulados, assumindo, 
por exemplo, a categoria de latente e a de inconsciente como 
horizontes de pré-compreensão da tradição,13 essa assunção não 
torna o modelo mais flexível para a entrada de outra tradição, de 
outro público diverso daquele já institucionalizado pelas práticas 
críticas hegemônicas, embora o mesmo modelo implique, pelas 
categorias já referidas, uma heterogeneidade de público. Por fim, 
à afirmação do autor de que as obras tornam-se “modelos ou 
clássicos escolares” por efeito do “consenso do público literário” 
(JauSS, 1975, p. 250), caberia, de volta à suspeição da ideologia 
marxista, uma pergunta a respeito de qual ‘consenso’ se trata aqui, 
na medida em que os atores em cena são desigualmente qualifi-
cados; por outro lado, caberia ainda perguntar sobre a natureza 
desse público que, ao ser tomado como entidade abstrata, subsume 
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no geral suas possíveis marcas de gênero, assim como só se torna 
visível quando falado pela voz autorizada do crítico. 

1.4 FICÇÃO SeNTIMeNTAl e CÂNONe

Paralela à crítica aos modelos de revalidação da tradição canônica, 
outra forma de intervenção da crítica feminista se dá através do 
estudo e recuperação das obras de mulheres escritoras, em especial 
aquelas que produziram no século XiX, propondo novos enfoques 
e contrapondo interpretações diversas das que a tradição crítica 
masculina tem oferecido. uma análise paradigmática nessa ver-
tente foi feita por Jane Tompkins, em Sentimental power – Uncle 
Tom’s cabin and the politics of literary history, que se propõe 
observar

a tradição de estudos dominada por homens que controla tanto o 
cânone da literatura americana (de onde essas romancistas são ex-
cluídas), como a perspectiva crítica que interpreta o canône para a 
sociedade. [...] as bases mesmas sob as quais a ficção senti men tal 
tem sido rejeitada por seus detratores, bases que vieram a parecer 
modelos universais de julgamento estético, foram estabelecidas 
numa luta para suplantar a tradição de pietismo evangélico e o 
compromisso moral que essas romancistas representam. Numa 
reação contra sua visão de mundo, e talvez ainda mais contra 
seu sucesso, os críticos do século XX ensinaram a gerações de 
alunos a equacionar popularidade com degradação, emocionali-
dade com ineficácia, religiosidade com embuste, domesticidade 
com trivialidade e tudo isso, implicitamente, com inferioridade 
feminina (ToMPKiNS, 1985, p. 82).

São quatro as teses que Tompkins pretende comprovar em sua 
análise, e nenhuma delas de modesta envergadura:

a) que o romance doméstico popular do séc. XiX representa um 
esforço monumental para reorganizar a cultura do ponto de 
vista da mulher;

b) que esse corpo de trabalho é notável por sua complexidade 
intelectual, ambição e desenvoltura;

c) que, em certos casos, ele oferece uma crítica da sociedade 
americana muito mais devastadora do que qualquer outra 
transmitida por críticos mais conhecidos, como Hawthorne e 
Melville; e



51

d) que a enorme popularidade desses romances, ocasionando 
uma suspeita beirando a aversão, é um motivo para que se lhes 
prestam atenção, concluindo que A cabana do Pai Tomás “foi, 
em quase qualquer sentido que se possa pensar, o livro mais 
importante do século” (ToMPKiNS, 1985, p. 83).

Considerando o romance de Stowe como exemplo paradigmático 
de um gênero particular – o romance sentimental – cuja caracte-
rística básica é ter sido escrito por, para e sobre as mulheres, a 
análise de Tompkins é igualmente paradigmática no sentido de 
afirmar determinados valores da ficção sentimental e tirar deles 
sua positividade, ao mesmo tempo em que mostra por que a crí-
tica masculina não pôde assegurar à obra de Stowe o lugar que 
a recepção avassaladora ao longo dos anos teria podido garantir-
-lhe: trata-se de uma obra que imerge nos valores femininos da 
cozinha, dos cuidados com a casa, da economia doméstica e que, 
desse lugar, postula uma visão que é ao mesmo tempo política e 
religiosa. o grande tema da época – a escravidão – é projetado na 
obra unido à questão religiosa e, mais importante ainda, compreen-
dido como passível de resolver-se no campo da esfera individual 
e feminina, configurado como valores de uma ética do sacrifício, 
representada essa última pela protagonista. Tompkins observa 
ainda que um crítico como Sacvan Bercovitch, que escreveu uma 
obra sobre a jeremiada como gênero,14 não incluir A cabana como 
representante dessa tradição demonstra como a crítica acadêmica 
masculina, excluindo a ficção sentimental de seus modelos, mesmo 
quando essa ficção preenche inteiramente uma teoria masculina, 
promove a sua inexistência no cânone e perpetua essa inexistência 
automaticamente. De modo tautológico, os críticos negam-se a 
lê-la e a reconhecer-lhe valores e a ausência desses parâmetros 
avaliativos obscurece a obra no cânone, mesmo quando se trata 
de uma obra com tiragem incomum como o romance em questão.

o exemplo retirado de Bercovitch é importante porque repõe a 
questão em suas bases apropriadas, a saber, não se trata de tor-
nar equivalente obras tais como, digamos, Madame Bovary, de 
Flaubert e A cabana do Pai Tomás, de Stowe, mas de observar 
que, dentro de suas respectivas tradições, o julgamento crítico 
(e sua conseqüente permanência no cânone literário clássico) da 
obra de Flaubert (ou de qualquer outro clássico) conta com uma 
cadeia de enunciados críticos que se reassegura mutuamente uma 
continuidade, que se auto-estimula e, assim, se fortalece. Não é 
aleatório, pois, que o livro de Stowe não tenha um pertencimento 
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de fato a uma tradição, até mesmo na avaliação de um crítico 
que trabalha com uma categoria – a jeremiada – de que ele é um 
exemplo paradigmático.

a crítica feminista, nesse sentido, não pode deixar de se dimen-
sionar como um projeto de resgate, como um projeto ideológico 
no seio da ideologia de que se reveste a historiografia crítica e 
literária, ao formular alguns dos valores sob os quais assenta a 
perenidade da obra. Trata-se, para ela, de dialogar com os valores 
que se encontram subjacentes e que fundamentam tais tradições, 
com o propósito de observar sua marca de gênero e, aos poucos, 
construir um contra-cânone, que é contra não por simplesmente 
opor-se a, mas porque propõe aos textos outras perguntas, porque 
se situa em outro horizonte de expectativas na interação com as 
obras e porque começa, nesse gesto, a oferecer novas leituras a 
uma tradição até então submersa. Com a historiografia literária 
sucede o mesmo que Michel de Certeau observou com relação às 
obras no conjunto da história geral, ao se perguntar sobre

o que é uma obra de valor em história? aquela que é reconhecida 
como tal pelos pares. aquela que pode ser situada num conjunto 
operatório. aquela que representa um progresso em relação ao 
estatuto atual dos “objetos” e dos métodos históricos e que, ligada 
ao meio no qual se elabora, torna possíveis, por sua vez, novas 
pesquisas. o livro ou o artigo de história é, ao mesmo tempo, 
um resultado e um sintoma do grupo, que funciona como um 
laboratório (CerTeau, 1982, p. 72-73, grifos meus).

as últimas décadas têm gestado um novo grupo, interessado em 
pensar os valores que regem determinadas práticas analíticas no 
campo do literário, de modo a assegurar que o olhar crítico sobre 
as obras de autoria feminina possam vir a constituí-las como re-
sultados e sintomas visíveis no interior das práticas discursivas 
acadêmicas.

NOTAS
1 É Mclellan quem observa: Num livro largamente divulgado, Robert Merton 

escreveu: “A concepção de Mannheim da ideologia geral total ... dir-se-ia 
que conduz imediatamente ao relativismo radical com seu habitual círculo 
vicioso no qual as próprias proposições que afirmam esse relativismo são 
‘ipso facto’ invalidadas” (MCLELLAN, 1987, p. 82). Esse ‘círculo vicioso’ 
advém da formulação de Mannheim acerca da ‘concepção total de ideologia’, 
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na qual afirma: a forma genérica da concepção total de ideologia será usada 
pelo analista quando este tiver a coragem de submeter não só o ponto de 
vista do adversário, mas todos os pontos de vista, inclusive o seu, à análise 
sociológica (MANNHEIM, 1968, p. 103). Cf. mais adiante, nesse capítulo, a 
discussão em torno das noções de ideologia que ele postula.

2 Em alguns momentos, guardadas as diferentes complexidades sociais, 
parece que Mannheim fala o discurso da nossa pós-modernidade: Hoje 
em dia, existem vários pontos de vista de igual valor e prestígio, cada um 
demonstrando a relatividade do outro, para que nos seja permitido tomar 
qualquer situação e encará-la como absorvente e absoluta. Somente tal 
situação intelectual socialmente desorganizada possibilita que se perceba o 
que até agora era obscurecido por uma estrutura social geralmente estável 
e pela prática de certas normas tradicionais – que qualquer ponto de vista é 
peculiar a uma situação social (MANNHEIM, 1968, p. 110-111).

3 Nessa acepção, Jauss segue de perto a noção de “antecipação da plenitude 
de sentido”, conforme formulada por Gadamer: Entretanto, a antecipação da 
plenitude, que guia toda nossa compreensão, revela-se por conseguinte ser 
ela mesma também a cada momento determinada pelo conteúdo. Não se 
pressupõe apenas uma unidade de sentido imanente que fornece uma guia 
ao leitor: mas a compreensão do leitor é, ela também, constantemente dirigida 
pelas esperas de sentido transcendentes, nascendo da relação da opinião 
proferida com a verdade. (GADAMER, 1976, p. 134).

4 É o seguinte o comentário de Jauss ao modelo de Riffaterre: Finalmente 
o modelo referente à recepção de poemas pressupõe um leitor ideal 
(‘superreader’), que deve não apenas estar equipado com a soma do 
conhecimento histórico-literário atualmente disponível, mas também deve ser 
capaz de registrar conscientemente cada impressão estética e de ancorá-la 
numa estrutura de efeito (JAUSS, 1983, V. 2, p. 310). Quanto às críticas do 
brasileiro, ver COSTA LIMA, 1979, p. 20-21.

5 Num ensaio importante, em que tematiza essas questões e onde analisa 
exatamente as forças que subscrevem a canonicidade do canônico, Frank 
Kermode observa o seguinte com relação às leituras e às interpretações das 
obras clássicas da tradição: Cada verso encontra-se secretamente associado, 
através de formas a descobrir, a todos os outros; o texto é um sintoma mundial. 
E como a obra canônica está fixa no tempo mas é aplicável a todo ele, tem 
qualidades figurativas indetectáveis, excepto num momento adequado do 
futuro. As interpretações podem ser consideradas não como incrementos 
originais até ali ocultos; deste modo, juntamente com o texto escrito, estas 
interpretações constituem um objecto de que o texto é apenas uma parte ou 
versão: uma Tora Oral, ou Tradição Oral, preservadas por uma instituição 
apostólica, igual em autoridade e coeva com a escrita (KERMODE, 1991, p. 
76-77).

6 Aqui, no sentido de intervenção crítica e política, conforme descrito em nota 
do Capítulo introdutório.

7 Veja-se, nesse sentido: Ela não é uma disciplina autônoma, fundada sobre 
uma axiomática que lhe permitiria resolver sozinha os problemas que encontra, 
mas uma reflexão metodológica parcial, suscetível de ser associada a outras 
e de ser completada por elas nos seus resultados. Deixo a outros que não 
sejam juízes e partidos a preocupação de decidir se, no domínio das ciências 
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hermenêuticas e sociais, esta confissão de incompletude, feita por um método, 
deve ser considerada signo de sua fraqueza, ou de sua força (JAUSS, 1975, 
p. 244).

8 Optamos por utilizar, ao longo desse trabalho, o vocábulo gênero como 
tradução normal do inglês gender, sem qualquer notação gráfica especial, 
considerando que as particularidades de sentido que ele carreia na crítica 
feminista, já observadas na Introdução, Nota 1, deixam claras as diferenças 
com relação a seu uso como gênero literário. Os neologismos dele derivados, 
entretanto, aparecerão em itálico para situar o empréstimo do termo de origem.

9 Ver, nesse sentido, tanto a obra de Mannheim, já citada, quanto a reflexão 
mais complexa e sofisticada desenvolvida por Habermas em Conhecimento 
e interesse (1987), bem como o ensaio de mesmo nome publicado em 
Habermas, Coleção Os Pensadores (1980, p. 301-312). Rita Terezinha 
Schmidt, tomando do ensaio habermasiano a idéia de que o interesse está 
na raiz do conhecimento emancipatório, através do trabalho e da interação, 
vincula explicitamente interesse e conhecimento e compreende-os como 
categorias fundadoras do projeto crítico-epistemológico feminista, no seu viés 
emancipatório: não está o conhecimento, desde a gênese das Humanidades, 
comprometido com os processos de reprodução e produção de vida social 
e de solução de seus problemas sistêmicos pela afirmação das atividades 
humanas do trabalho e da interação, atividades essas que tornam possível 
nossa autoconcepção? (SCHMIDT, 1991, p. 9).

10 Nesse sentido, é esclarecedor o desabafo de Elaine Showalter quando 
observa: Sou profundamente consciente da luta em mim mesma entre a 
professora, que quer estudar as grandes obras dos grandes escritores e 
mediar impessoalmente essas obras e as leituras de outros professores, e a 
minoria, a mulher que deseja ligações entre minha vida e meu trabalho e que 
está comprometida com uma revolução de consciência que poderia tornar 
meus os interesses daquela maioria. Há momentos em que a Minoria deseja 
trair o Professor, isolando-se num gueto feminino [‘female ghetto’]; outros, 
em que o Professor deseja trair a Minoria, negando a voz desconcertante da 
diferença e do dissentimento (SHOWALTER, 1985, p. 141).

11 No diálogo que estabelece com Clifford Geertz, de quem toma sua 
compreensão de ideologia, a autora cola a essa noção uma leitura do 
próprio feminismo: Pois o que quer que as ideologias sejam – projeções de 
medos inconscientes, disfarces para outros temas, expressões fáticas de 
solidariedade grupal (e o movimento feminista, até aqui, tem sido certamente 
tudo isso, e mais) – o que quer que as ideologias expressem, elas são, como 
Geertz astutamente observa, mais distintivamente, mapas da problemática 
realidade social e matrizes para a criação da consciência coletiva (KOLODNY, 
1985, p. 163). A última frase, de autoria de Geertz, também está citada em 
(MCLELLAN, 1987, p. 137).

12 Veja-se O leitor demanda (d)a literatura, de Costa Lima, sobretudo p. 15: É 
por conta da adirecionalidade de sua afirmação e por não verificar que as 
normas estéticas estão evidentemente entrelaçadas às normas sociais, que 
afirmamos Jauss pertencer ao mesmo solo idealista que critica em Adorno 
(COSTA LIMA, 1979, p. 9-42).
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13 Veja-se no Posfácio à Ifigênia: nossa precompreensão da arte é condicionada 
ao mesmo tempo e na mesma proporção pelos cânones estéticos de que a 
história registra a formação e por aqueles cuja consagração permaneceu 
latente: pela tradição consciente da escolha e pela tradição do acontecimento, 
anônimo e inconsciente como tudo que a sociedade institucionaliza de modo 
latente (JAUSS, 1975, p. 250).

14 Assim o conceito de jeremiada é compreendido por Tompkins, que o toma 
criticamente a Sacvan Bercovitch: uma jeremiada, na definição de Bercovitch, 
é “um modo de exortação pública... destinada a unir crítica social à renovação 
espiritual, identidade pública à privada, os ‘signos dos tempos’ mutáveis a 
certas metáforas, temas e símbolos tradicionais”. Nesse sentido, observa a 
autora, A cabana do Pai Tomás é uma jeremiada no sentido mais completo 
e verdadeiro (TOMPKINS, 1985, p. 95).
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2 CRÍTICA, LEITORA,  
 EXPERIÊNCIA

A convicção de que suas experiências como mulheres é uma 

fonte de autoridade para suas respostas como leitores enco-

rajou as críticas feministas em sua reavaliação de trabalhos 

negligenciados e celebrados.

(J.Culler)

2.1 lITeRATURA, INTeRPReTAÇÃO e 
CRÍTICA

o modo como o leitor vem-se constituindo, na crítica literária 
das últimas décadas, como elemento intrínseco à significação do 
texto, obedece a um certo movimento pendular que faz oscilar o 
foco de interesse das instituições que lidam com o objeto literário 
ora sobre suas características internas, quando ele é visto como 
autotélico, contendo em si mesmo as propriedades que fazem dele 
o que é; ora como a representação, sob a forma de um discurso 
esteticamente organizado, isto é, expressivo, das constrições de 
determinada sociedade em sua época; ora como um dos elementos 
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no trânsito para a significação, a partir dos vários sentidos que os 
leitores (contemporâneos à obra ou posteriores a ela), possam vir 
a emprestar-lhe, do modo como hoje se compreende uma de suas 
funções. a categoria leitor, portanto, passa a ser privilegiada nesse 
momento porque dela derivam tanto sentidos que compõem signi-
ficações para as obras, a partir de leituras, críticas e interpretações, 
quanto porque ela se configura então como elemento interno à 
obra — ou seja, ela compõe a estruturalidade da estrutura, para 
usar uma terminologia que também tem sua história.

Por outro lado, a categoria leitora (cuja marca diferencial não se co-
loca apenas no morfema designativo do feminino) tem sido objeto 
de controvérsia, não no seio de uma função que o leitor já detém 
na relação com o objeto literário. a respeito da leitora, discute-se 
se tal categoria existe, se ela tem uma especificidade outra que 
a do leitor, se estaria no gênero sua marca, se na experiência, na 
cultura, na subjetividade ou na biologia. Tal dificuldade em tornar 
visível a leitora, como elemento marcado na recepção das obras 
e implicado tanto no texto, quanto no efeito estético, deve-se em 
parte às próprias dificuldades do projeto crítico feminista em for-
mular seus pressupostos, definir suas estratégias e recortar seus 
objetos. Por outro lado, não é apenas a crítica feminista que se vê 
hoje descentrada, à margem (na verdade ela é, de algum modo, 
um efeito do descentramento), mas a própria noção de literatura, 
bem como o objeto que tal noção implica, esgarçaram-se, diluíram-
-se num conjunto heteróclito de produções, cuja identidade se 
estabelece apenas em relação a um leitor, um gênero, outra obra 
— mas não em si mesma. De igual modo, as instâncias que ainda 
se reconhecem como legitimadoras do objeto literário (as críticas, 
as resenhas, os aportes teóricos), bem como as instituições onde 
elas habitam (as universidades, as midia, sobretudo jornalísticas), 
movem-se hoje abaladas por sismos que põem em xeque tanto o 
lugar do crítico, quanto sua função mesma, quando se pensa nas 
várias modalidades em que a crítica literária se cumpria e em que 
se circunscrevia até há algumas décadas: nas de descrever, analisar, 
interpretar, julgar, comentar. Se tais funções delineavam-se então 
com relativa clareza, elas hoje perderam a rigidez de seus con-
tornos e aparecem em estreita inter-relação sob a forma genérica 
do ensaio crítico. apresentar os momentos paradigmáticos dessas 
mudanças em relação ao caráter da literatura e os deslocamentos 
efetuados no papel da crítica (e na função do crítico) talvez seja 
o melhor modo de situar o lugar que se pode conferir à leitora — 
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seja ela empírica, fictícia ou histórica — na sua relação com as 
formas literárias.

a obra de arte literária, mais do que outras formas de manifestação 
artística, sempre viveu no cerco de outras linguagens que preten-
deram, ao longo dos séculos, ora recusá-la, ora instrumentalizá-la, 
ora vê-la como sublime (a pura arte), ou transparente (a mimesis 
do mundo), ou espessa (um feixe de signos), até o momento em 
que, desde Flaubert, a literatura torna-se “uma problemática de 
linguagem” e deixa de ser “transparência, circulação sem de-
pósito”. Tal cerco tem um nome, e Barthes o chamará: História 
(BarTHeS, 1973, p. 14). a partir do advento da literatura como 
objeto, como forma autônoma, isto é, a partir do nascimento do 
romance moderno, pelos fins do século XViii, sua história passa 
a ser a desse objeto novo — a história da forma. Tomando como 
referência a literatura francesa, Barthes verá os momentos dessa 
busca de autonomia da forma primeiro em Chateaubriand, quando 
ela “ainda é só um pequeno depósito”, e a “escrita dificilmente 
se separa de sua função instrumental e se limita a mirar-se a si 
própria”. Flaubert, a seguir, “constitui definitivamente a Literatura 
como objeto, através da exaltação de um valor trabalho: a forma 
tornou-se o termo de uma ‘fabricação’” e, por fim, “Mallarmé 
coroou esta construção da Literatura-objeto por meio do ato final 
de todas as objetivações, o assassínio: sabemos que todo o esforço 
de Mallarmé se concentrou numa destruição da linguagem, de que 
a Literatura seria apenas o cadáver” (BarTHeS, 1973, p. 15-16). 
o ato fatal de Mallarmé inaugura o estilhaçamento da forma, de 
modo que o objeto Literatura, a partir sobretudo das vanguardas 
históricas, abandona o lugar privilegiado que tinha sob a tutela da 
história (das formas, dos acontecimentos) para viger em trânsito, 
nômade, na atopia e dispersão do texto. Por um lado, o “texto” não 
se submete aos constrangimentos dos gêneros,1 nem se confunde 
com eles; por outro, nosso século conserva ainda os vestígios 
do cerco ao literário no modo como se empenha por classificar, 
embora precariamente, as produções, em expressões como ‘texto 
ficcional’, ‘texto narrativo’, ‘texto crítico’, onde o primeiro termo 
não é apenas um léxico vazio, dicionarizado como ‘escrita’. Seu 
sentido está sobrecarregado desde, pelo menos, o desenvolvimento 
da semiologia barthesiana, assim como o segundo termo tampou-
co remete a um gênero puramente ou inteiramente definido. Se a 
crítica procura sempre circunscrever a obra a uma certa tipologa 
(a uma topologia), algumas obras e certos escritores caminham 
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no sentido inverso, rasurando as marcas de gênero e as filiações, 
de que talvez se pudessem considerar paradigmáticas, no Brasil, 
narrativas como Em liberdade, de Silviano Santiago, e as últimas 
produções de Clarice Lispector.

a literatura, pois, sem a segurança que a proteção da História do 
mundo lhe conferia (que ela refletia ou de que era produto), sem 
as redes através das quais as classificações estritas de gênero a 
amparavam (ao recortá-la), vive hoje sob o regime oscilante dos 
vários modelos críticos, que procuram ora definir aquilo que ela 
é, ora observar seu modo de constituir-se, a mecânica de seus ele-
mentos internos. assim, num tempo recente, o trabalho daqueles 
que a têm como objeto de estudo concentrou-se mais ostensiva-
mente em defini-la em sua singularidade, em sua especificidade, 
para fugir, então, ao que se considerava como impressionismo 
da época anterior, o qual, supondo falar da obra, projetava nela 
sejam as intenções do autor, sejam as contingências de uma dada 
sociedade, tomando a obra como representação especular dos 
conflitos sociais.

o formalismo, em seus anos iniciais — e segundo uma ‘gramática 
morfológica’ — tomou a ‘literariedade’ como força conceitual pas-
sível de explicar, definir e circunscrever o objeto literário em sua 
imanência, no processo de sua constituição, naquilo que, presente 
numa obra, vinha a torná-la literária. Já se conhecem as aporias 
em que tal conceito se debateu quando interrogado no espaço da 
“oposição das leis da língua poética com as da língua cotidiana” 
(iSer, 1978, p. 88). Mais tarde,2 Tynianov ajusta o foco do objeto 
e precisa: “o que é ‘fato literário’ para uma época, será fenômeno 
lingüístico relevante da vida social para uma outra e, inversa-
mente, de acordo com o sistema literário em relação ao qual este 
fato se situa” (TYNiaNoV, 1976, p. 108). em todo caso, os sons, 
os ritmos, os versos, os procedimentos estilísticos instauradores 
de uma ‘visão inaugural’ são objeto de um olhar meticuloso dos 
formalistas, em busca de maior rigor na configuração do literário.

Coube ao estruturalismo, a seguir, empreender o estudo das nar-
rativas, lê-las como sistemas discursivos, em suas operações de 
desmontagem e arranjo, de modo a formular uma descrição não 
de uma obra particular, mas das “propriedades de todo o sistema 
de expressão literária ou de suas variedades sincrônicas e diacrô-
nicas” (ToDoroV, 1970, p. 67), da maneira como a realizaram 
Lévy-Strauss com as formas invariantes do mito; Propp com o 
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estabelecimento das leis que regem a estrutura dos contos popu-
lares eslavos; ou o próprio Todorov, quando propõe descobrir as 
estruturas comuns a toda narrativa, definindo seu repertório de 
intrigas, de funções, de visões a partir das histórias do Decameron. 
Tanto a teoria formalista, quanto o método de análise estrutural, 
comungaram do projeto de dar à literatura um estatuto de maior 
rigor, homólogo à cientificidade que Saussure imprimira ao estudo 
da Língua. o salto paradigmático empreendido por tal teoria e por 
tal método, se não tornou o estudo da literatura mais ‘científico’ 
— Foucault diria mais tarde que tanto as ciências humanas, onde 
habitam as formas literárias, quanto as ciências da natureza, são 
discursos ‘situados’ — nem tornou possível a sobrevivência do 
que então se compreendia como ‘literariedade’ (a não ser como 
parte da ‘história’ do conceito, compondo os currículos dos cursos 
de Letras), tal salto empreendido então por esses dois modelos, no 
entanto, inscreveu a obra de arte literária como espaço privilegiado 
do discurso, e não mais apenas como o melhor modelo da língua.

o New-Criticism norte-americano, constituído entre as décadas de 
30/40, também vê a obra literária como possuidora de qualidades 
estéticas imanentes, mas trata-se aí, especialmente e diferente-
mente, de focalizar o poema para decidir qual seria a função da 
crítica, que lugar poderia ser concedido ao crítico face à obra. Sua 
visada opõe-se à das escolas precedentes no sentido de que aqui se 
rejeita a ciência por incapaz de apreensão do literário, mas delas 
se aproxima na crença de que há na obra propriedades intrínsecas 
que a singularizam, que a tornam ‘literária’, em que se reconhece 
o movimento teleológico anterior. o close-reading do poema, ao 
mesmo tempo que o protege contra as quatro falácias da crítica,3 
promove o crítico (e a crítica) a uma espécie de acólito da obra, 
seu protetor e serviçal.4 eliot dirá que a crítica “deve ter sempre 
em vista um objetivo o qual, grosso modo, parece constituir a 
elucidação das obras de arte e a correção do gosto” (eLioT, 
1989, p. 51). o movimento declina, a partir da década de 50, sob 
críticas tanto de seus opositores, quanto de membros da escola de 
Chicago, aliados anteriores da escola na postura antipositivista, 
anti-histórica e pedagógica.5 em geral, tais críticas apontavam-lhe 
a negligência no trabalho com a história, o excessivo preciosismo 
das análises, cujo método e pedagogia possibilitavam que alunos 
inexperientes e sem conhecimento do contexto das obras fossem 
encorajados a “mergulhar no estudo das imagens e dos temas 
sem qualquer compreensão do gênero e do período a que a obra 
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pertencia” (CoHeN, 1983, p. 25). ainda assim, eliot fará, já 
no começo dos anos sessenta, a defesa da crítica produzida por 
artistas como aquela “de maior intensidade e mais autorizada”.6 
Falando da crítica para falar o literário na sua imanência — mais 
que isso, na sua sacralidade — o New Criticism visa, sobretudo, 
circunscrever uma essência para a literatura, tomada na espécie 
privilegiada e paradigmática do poema. Se a ironia, a ambigüidade, 
a tensão e o paradoxo são os meios pelos quais o método confere 
ao objeto sua ‘especificidade’ (Cohen dirá que Brooks “descobre 
ironia em praticamente todos os poemas de que trata” [CoHeN, 
1983, p. 18]), não será, entretanto, ainda por essa via que a lite-
ratura poderá ser definida intrinsecamente, fora do corpo teórico 
ou metodológico que a circunscreve.

Tal impossibilidade de definição vai ser claramente postulada por 
John Searle quando, na década de 70, procura refletir sobre o traços 
distintivos da ficção e da literatura. a propósito da ficção, Searle 
não tem dificuldade para defini-la em sua relação com a literatura, 
afirmando o que hoje parece ser lugar-comum: “algumas obras 
de ficção são obras literárias, algumas não o são. atualmente, a 
maior parte das obras de literatura são ficcionais, mas de modo 
nenhum todas as obras de literatura são ficcionais” (SearLe, 
1979, p. 58). embora a frase que anuncia o terceiro parágrafo do 
ensaio (“the distinction between fiction and literature”) deixe ler o 
intento de demarcar as fronteiras entre a ficção e a literatura para, 
assim, defini-las, logo Searle abandona a idéia porque reconhece 
ser impossível analisar o que seja especificamente literatura, e isso 
por três razões: primeiro, porque não há um conjunto de traços 
comuns a todas as obras que as possam constituir como tal; segun-
do, porque “‘literatura’ é o nome de um conjunto de atitudes que 
tomamos quanto a uma extensão de discurso e não o nome de um 
propriedade interna da extensão do discurso” (SearLe, 1979, p. 
58). assim, a decisão sobre se uma obra é ou não literatura cabe 
ao leitor, e se ela é ou não ficção cabe ao autor decidir; terceiro, 
porque o “literário é contígüo ao não-literário. Não apenas ine-
xiste fronteira precisa entre eles, como não chega mesmo a haver 
fronteira alguma” (SearLe, 1979, p. 58). Não se trata aqui de 
discutir os pressupostos, tomados a austin, com que Searle trabalha 
para caracterizar a natureza do ficcional quando confrontado ao 
discurso pragmático — essa crítica foi feita de modo avassalador 
por Derrida no curso de um longo e polêmico debate que envolveu 
críticos literários e filósofos europeus e norte-americanos na última 
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década7 — mas de observar que o sentido conferido ao ficcional 
vem deixando de caracterizar apenas uma das espécies em que 
se apresenta a obra literária para tornar-se homólogo à literatura 
mesma, no seu aspecto narrativo. essa migração sinedóquica da 
espécie pelo gênero parece dever-se ao enfraquecimento gradual 
dos traços específicos do que antes se podia ainda ver como per-
tinentes para caracterizar a alta literatura. Nessa vacância de um 
sentido próprio para o objeto ‘literatura’, a noção de ‘ficcional’ 
vem ocupando seu espaço.8

a crítica vem acompanhando a instabilidade do conceito de lite-
ratura (e dos objetos que ela recorta) e no hoje clássico Crítica e 
verdade, Barthes observa que sua função judicativa pode ser situ-
ada, na época medieval, numa das quatro funções aparentemente 
não-autorais daqueles que lidavam com textos — a do compilator, 
aquele que copiava sem nunca acrescentar coisas suas (BarTHeS, 
1982, p. 229), porque basta ‘citar’ um texto para deformá-lo e des-
se modo estar-se na visão crítica. São próprias, no entanto, desse 
nosso século as discussões sobre os pressupostos que fundamentam 
as várias escolas críticas, bem como as tentativas para delimitar 
os contornos de cada uma de suas práticas — a da leitura, a da 
interpretação, a do comentário. o modo como o estruturalismo 
buscou definir suas estratégias (suas técnicas) para ‘fazer falar’ 
um texto sinaliza a passagem do princípio autotélico que fundava 
a ‘literariedade do literário’, em direção às diversas instâncias de 
mediação a partir das quais ele passou a ser observado, descrito, 
julgado. Se o Todorov de Como ler? particularizava ao extremo a 
descrição das práticas inerentes à relação com o texto, o Barthes 
ainda estrutural de Crítica e verdade deixa já entrever o semiólogo 
que ele se tornará a seguir plenamente, ao praticar uma crítica de 
amoroso leitor, no sentido de que “ler é desejar a obra, é querer 
ser a obra ... passar da leitura à crítica é mudar de desejo, é desejar 
não mais a obra mas sua própria linguagem” (BarTHeS, 1982, 
p. 230). Tal semiólogo, no trabalho com o texto ‘legível’, estela 
os sentidos plurais de que ele é feito, descentra as homologias e 
circula em torno das diferenças. embora os procedimentos do 
crítico estejam, na época de Crítica e verdade, submetidos aos três 
constrangimentos básicos9 que os modelam e limitam, encontram-
-se aí formuladas as questões fundamentais a respeito de uma 
crítica semiológica como a pratica o autor, de uma hermenêutica 
moderna das significações, relacionada à inexauribilidade das in-
terpretações; à ausência de uma origem do sentido, seja no autor, 
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seja na obra vista como enteléquia; à linguagem tomada como 
forma, como discurso significante e não como transparência ou 
mimesis de um além do texto.

Com o Barthes semiólogo, a crítica literária moderna inicia a 
passagem de uma atividade ‘parasita’ ao texto, seja por parafraseá-
-lo impressionisticamente, seja por submetê-lo a um sistema de 
regras formais passível de recuperar e definir ‘rigorosamente’ 
sua estrutura. a atividade crítica, qualquer que seja o modelo 
sob o qual se abrigue, implicará doravante a assunção plena do 
compilator medieval — recortar significa estar já na crítica e na 
interpretação. o sujeito que então lê (e que interpreta), o ‘eu’ que 
se aproxima do texto, é já uma pluralidade de outros textos, de 
códigos infinitos (ou mais exatamente: perdidos) cuja origem se 
perde (BarTHeS, 1980, p. 16). interpretar, portanto, no contexto 
desse Barthes semiólogo, diz respeito a uma atividade em que a 
linguagem do sujeito que observa está tão comprometida quanto 
a do objeto de que fala, pois se não há o sentido na origem a ser 
revelado, ao leitor na função de crítico (e de intérprete) cabe 
suplementar as significações plurais que a obra oferece num dis-
curso responsável, ao mesmo tempo constrangido (a obra é sua 
referência) e sempre diferido, de modo que sua eficácia reside na 
maneira como articula, justifica e explicita seus procedimentos, 
seu próprio jogo de e na linguagem. interpretar, nesse sentido, 
deixa de ser legislar sobre o sentido para tornar-se trabalho sobre 
os significantes, exploração das diferenças — fônicas, semânticas, 
imagéticas, tornadas visíveis na tensão com a linguagem crítico-
-interpretativa; deixa de ser, igualmente, alimentar-se puramente 
das linguagens instrumentais de outras disciplinas, de que costuma 
apropriar-se (a da sociologia, a do marxismo, a da psicanálise, a 
da história, a do mito) para fazer falar o objeto assim refratado. 
Trata-se, mais radicalmente, daquela interpretação pensada por 
Nietzsche ao tratar da metáfora (NieTzSCHe, 1978, p. 46-52), 
como instância fundadora da linguagem e que se opõe à noção de 
verdade e à crença na coisa em si. esse movimento da interpreta-
ção semiológica, que Barthes ativa, participa ao mesmo tempo do 
campo da crítica como gênero e do campo da obra estética (que 
não quer dizer ficcional) como atividade discursiva, com marcas 
autorais e de estilo distintivas, situando-se no paradigma do texto 
de prazer e da produção do escrevente. Também essa semiologia 
ativa um outro sujeito produzido na cena literária — o leitor, não 
mais como utente passivo da obra, ou seu receptor intransitivo, 
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ou aquele que faz da obra a expressão de sua própria interioridade 
escrita, simbolizada, velada por intenções ocultas nos interstícios 
da letra.

o leitor ativo que ora emerge, sobretudo no solo epistemológico 
francês, é um elemento que interage não com a estrutura profunda 
da obra, mas com as superfícies de uma escritura significante, 
a partir de onde se escreve a leitura, se tece o comentário, se 
postulam interpretações críticas. Desse lugar — o do leitor e o 
do texto — nenhuma verdade definitiva será enunciada. Trata-se 
agora, mais propriamente, de uma nova ordem interpretativa a 
ser assinalada, de uma hermenêutica das formas literárias, cuja 
problematização de linguagem (como fundamento do objeto e de 
sua crítica) complexifica a categoria do leitor — seja ele tomado 
a partir da recepção ou do efeito da obra, como leitor histórico, 
implícito ou fictício.

Desse novo sujeito em função de leitor, a leitora é uma con-
traface emergente, implicada lá mesmo onde não nomeada, ao 
compartilhar as mesmas instâncias do leitor no jogo com a obra, 
diferindo-as, porém — por ‘divergir’, por ‘deslocar indefinida-
mente’ o lugar e a função ocupados pelo — neutro? — leitor. 
Problematizar a pergunta é uma das maneiras de pôr em questão 
o estatuto da leitora.

2.2 leITOR, leITURA, leITORA

 embora o leitor seja uma função assumida por qualquer indivíduo 
que se disponha a ler, que se coloque em disponibilidade para a 
leitura, as questões envolvendo os termos de tais atividades — ler, 
leitura, leitor — já se encontram num estágio de relativa com-
plexidade. Não apenas o leitor, mas o processo de leitura, o ato 
de ler, a recepção de uma obra e o seu efeito sobre determinado 
público têm sido objeto de análises, cujas metodologias derivam 
das mais variadas tendências críticas, que delimitam a moldura 
sob a qual se toma cada um dos termos. Se é possível dizer, com 
Jane Tompkins, que o “reader-response criticism não é uma po-
sição crítica conceitualmente unificada, mas um termo que veio 
a ser associado com o trabalho dos críticos que usam as palavras 
leitor, processo de leitura e resposta para delimitar uma área de 
investigação” (ToMPKiNS, 1980, p. iX), o fato é que há um 
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novo leitor na cena crítica contemporânea — senão como falar a 
respeito de um reader-response ‘criticism’?. a partir da década 
de 60, particularmente com as teorias da recepção, um leitor ativo 
passa a mediar os sentidos da obra, quando não, a constituir-se na 
obra mesma, como se verá na concepção de Stanley Fish. Quanto 
a não ser o reader-response uma posição crítica conceitualmente 
unificada, não há hoje, na crítica literária, ou mesmo na atividade 
crítica em geral, qualquer pretensão à unidade ou à hegemonia. 
as teorias críticas estão imersas numa transdisciplinaridade que 
resiste à compreensão da obra literária a partir de uma escola 
crítica ou de uma disciplina. Nesse contexto, o leitor ativo, que 
hoje se articula à obra, será caracterizado segundo a natureza do 
discurso crítico-teórico que o recorta. assim, o leitor que desponta 
na semiologia barthesiana será diverso do leitor na vertente prag-
mático-contextualista da crítica norte-americana ou ainda daquele 
proposto pela estética da recepção e pela teoria do efeito alemães. 

No universo da semiologia barthesiana, o leitor está ligado a uma 
tipologia das leituras, estabelecida a partir da relação com os 
textos de prazer (as obras clássicas) — visto que sobre os textos 
de fruição (algumas obras modernas), a crítica não pode incidir 
(BarTHeS, 1974, p. 60). Por essa tipologia, tem-se o leitor 
fetichista (o que fragmenta o texto); o obsessional (quer repetir 
a linguagem do texto); o paranóico (quer o texto distorcido) e o 
histérico (crê no texto ingenuamente, lança-se através dele). É 
um leitor obsessional/fetichista, talvez, que impulsiona a leitura 
de Sarrasine, realizada em S/Z, que Barthes comenta como sendo 
o “ler levantando a cabeça” solicitado pelo texto clássico, o ler 
distraidamente, em presença de um corpo, uma história. Tanto a 
idéia de crítica quanto a de leitura, nesse Barthes, são muito par-
ticulares. Primeiro, porque ambas estão comprometidas com uma 
forma — não ‘consistente’, mas ‘insistente’10 — que diz respeito 
à noção de escritura. Por ela, não existe nenhuma ‘inocência’ no 
ato de escrever (esse é já sempre uma forma, cujos traços provêm 
de uma herança secular a partir de onde fala um sujeito) sujeito 
escritural, sujeito cujo ‘eu’ “outra coisa não é senão aquele que diz 
“eu”: a linguagem conhece um “sujeito”, não uma “pessoa”, e esse 
sujeito, vazio fora da enunciação que o define, basta para “susten-
tar” a linguagem, isto é, para exauri-la” (BarTHeS, 1988, p. 67). 
Se em sua fase estrutural havia em Barthes ainda a preocupação 
em delimitar os campos da Ciência da Literatura, da Crítica e da 
Leitura, a partir da década de 70 a leitura, embora sistematizada 
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e não aleatória, passa a confundir-se com a crítica, numa prática 
de escritura de que resulta o texto (“o que é S/Z? Simplesmente 
um texto, esse texto que escrevemos em nossa cabeça quando a 
levantamos” [BarTHeS, 1988, p. 41]).

e como se dá isso — que “não é nem totalmente uma análise (não 
busquei captar o segredo desse texto estranho) nem totalmente uma 
imagem (não creio me haver projetado em minha leitura)” (Bar-
THeS, 1988, p. 41)? Como compatibilizar um corpo histórico que 
é tocado pelo texto de prazer e dele só pode falar (criticamente) 
distanciando-se? Para que essa escrita não seja estancada, captu-
rada pelas vozes silenciadoras do sentido, das ideologias (críticas, 
institucionais, culturais) somente uma certa relação pode ser então 
estabelecida: o texto de prazer deve ser falado por uma “prática” — 
a do escritor — e não por uma ciência, um método, uma pedagogia. 
Por seus próprios princípios, essa teoria só pode produzir teóricos 
ou práticos (aqueles que escrevem), e não especialistas (críticos, 
investigadores, professores, estudantes) (BarTHeS, 1974, p. 
108). É o que fará em S/Z, procurando disseminar os sentidos do 
texto sem fechá-los em explicações redutoras. Por outro lado, a 
leitura, como se entende aqui, não pode ser a projeção imaginária 
de uma subjetividade (a do leitor) sobre a superfície receptora (o 
texto), até porque, já se viu, não existem tais ‘entidades’ despro-
vidas de marcas históricas. o que vai, então, reger e ao mesmo 
tempo constranger a relação texto/leitura são os cinco códigos sob 
os quais as lexias se organizam — o hermenêutico, o semântico, o 
simbólico, o proiarético, o cultural — e que retomam, num certo 
sentido, a gramática estrutural da narrativa onde o estruturalismo 
a havia deixado, compatibilizando seus instrumentos à maior 
complexidade do texto moderno. Termos como ‘inventário’, 
‘seqüência’, ‘código’, ‘estruturação’ são marcas dessa herança, 
embora sirvam aqui a outros fins: não o de capturar os sentidos 
por eles organizados, nem o de ordená-los, mas de fazê-los ‘pas-
sar’: “aquilo a que nós, aqui, chamamos Código não é uma lista, 
um paradigma que é necessário reconstruir obrigatoriamente. o 
código é uma perspectiva de citações, uma miragem de estruturas” 
(BarTHeS, 1980, p. 23). Desse modo, a estratégia de leitura crí-
tica barthesiana mostra-se inovadora com relação tanto ao método 
estrutural, quanto ao procedimento do comentário, que a orienta. 
Por não trabalhar com a noção de profundidade ou com a de ori-
gem dos sentidos (eles são enumerados, nunca ‘decodificados’), 
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tal leitura permanece tributária do que no texto mobiliza o prazer, 
do que nele é jogo, encenação de significantes.

Quando Barthes diz, a propósito da arte de Sollers, que “é pre-
ciso ler H não diante do livro como se se tratasse de um produto 
conservado que se contempla e consome na ausência de qualquer 
sujeito, mas por cima dos ombros daquele que escreve, como se 
nós escrevêssemos ao mesmo tempo que ele” (BarTHeS, 1982b, 
p. 72) e, um pouco antes, quando se refere à unicidade entre o texto 
escrito e a fala cotidiana, que poderia, se Sollers não fosse escri-
tor, fazer dele um escritor sem livro,11 observa que “para alguns, 
a vida é textual”, Barthes está indicando, por tal pensamento, um 
dos temas centrais relativos às práticas de leitura, de crítica e de 
escritura como as compreende Hélène Cixous, a partir de sua pers-
pectiva quanto à identidade, à subjetividade e à escrita femininas.

antes de observar como tais práticas se constituem e em torno de 
que valores movem-se aquelas perspectivas, é necessário adiantar 
um problema e uma subseqüente reflexão, relacionados ambos a 
um comentário (e uma defesa) formulado por Morah Shiach em 
sua análise da obra de Cixous. a propósito da polêmica, em grande 
parte negativa, suscitada pela escrita do corpo e postulada sobre-
tudo em O sorriso da Medusa (um ensaio de grande repercussão 
na década de 7012) Shiach observa: “o retorno de Cixous ao corpo 
não é um movimento idiossincrático. ela está escrevendo num 
momento em que muitos filósofos e críticos literários estavam 
retornando ao corpo como o lugar do prazer”. (SHiaCH, 1991, 
p. 19). Cita13 a seguir o último fragmento posposto, ao final do 
Roland Barthes, após as datas que o autor informa como início e 
fim do projeto:

Écrire le corps.

Ni la peau, ni les muscles, ni les os, ni les nerfs, mais le reste: un 
ça balourd, fibreux, pelucheux, effiloché, la houppelande d’un 
clown (BarTHeS, 1980b, p. 182).

aqui se encontra encenada uma questão vital para a leitora e a 
crítica no campo do feminino. No seu aspecto mais geral, trata-se 
de saber por que a questão do corpo, como metáfora da escritura e 
também como objeto histórico-cultural, pode ser tematizada sem 
escândalo por um pensador como Barthes e por que o mesmo não 
sucede quando uma pensadora, de mesmo solo epistemológico 
e tratando de questões semelhantes nesse campo, o faz. Tal é o 
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problema suscitado pela observação de Shiach quanto à filiação 
de Cixous — no tratamento que ela oferece ao tema do corpo na 
escrita e ao da escrita do corpo — a uma corrente de pensamento 
comum a outros teóricos (e escritores), em especial Barthes. em 
seu aspecto mais pontual, é possível que tal questão diga respeito 
a formas diferentes de ‘pertencimento’ e de distanciamento com 
relação aos diferentes corpos — o da escrita e o que escreve. 

existe um núcleo comum a ambos os projetos — o de Barthes e 
o de Cixous — que reside na abertura propiciada pela noção de 
texto ao sujeito14 que lê e ao sujeito que produz a escritura: tanto 
numa, quanto noutra perspectiva, estão inscritas determinadas 
marcas (culturais, históricas) que participam ao mesmo tempo do 
campo metafórico (o corpo enquanto discurso, escrita) e do campo 
metonímico (o corpo enquanto escritura). ambas as atividades 
realizam-se às margens do imaginário,15 com a diferença de que, 
em Barthes, o imaginário, nomeado, é habitado temporariamente e 
estrategicamente, com o fim de produzir determinado efeito — um 
deles, o de uma torção no sentido. a distância (relativa) em que 
se coloca o sujeito da escritura é a medida dessa torção. assim, o 
‘corpo escrito’ de Barthes é sempre metáfora, embora tal metáfora, 
trabalhada no nível do significante da obra (não no do significado), 
produza uma espécie de ‘corpo’ diferido indefinidamente. a es-
crita como metáfora do corpo, e a escritura, como sua metonímia, 
projetam uma ‘certa presença’, jamais totalmente vislumbrada a 
não ser no processo desse diferimento. em Cixous, ao contrário, 
o imaginário é ocupado ‘em presença’, pela presença de um corpo 
sem distanciamento — o corpo metafórico (da escrita) e o corpo 
metonímico (as marcas da escritura) fundem-se num mesmo 
lugar, suportam o mesmo nome: mulher é esse nome, enquanto 
instância corporal do feminino, e também a habitante desse lugar, 
com todas as conseqüências que tal especificidade provoca. Na 
medida em que a distância entre o sujeito que escreve e a escritura 
é abolida, a escrita, ao produzir-se e projetar-se como confissão,16 
inscreve (ou melhor, ‘cola’) um sujeito, da ordem do imaginário, 
a esse discurso que se nomeia ‘mulher’ — isto é, produzido por 
‘mulher’, expressão da ‘mulher’, forma e marca de presença da 
‘mulher’, de modo que o Texto passa a ser, para além da explici-
tação de uma fenda entre sujeito e objeto, para além da expressão 
do corpo fendido (da mulher) que a escritura não reintegra — ele 
passa a ser a encenação mesma de tal identificação. Ler um texto 
(um certo tipo de texto) será então, para Cixous, colar sua voz no 
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corpo escritural do outro, quando se produz uma escrita do júbilo, 
da (e na) celebração, da (e na) paixão, em seu duplo sentido: 

Deixei-me ler segundo C.L., sua paixão me leu, e na corrente 
in-candescente e úmida do ler, vi como textos familiares e des-
conhecidos, de rilke, de Heidegger, ou de Derrida, já estavam 
lidos, levados, respondidos, no escrever-viver de C.L. o que se 
segue corresponde a um momento de leitura de C.L.: feita na 
correspondência C.L. e qualquer mulher. aqui estou, com C.L. 
agora, no quarto da Paixão e já, aqui, agora, na agitação de sua 
Água viva (CiXouS, 1991, p. 10). 

Tal leitura efetua-se na clave de uma experiência interior — a 
do reconhecimento de uma subjetividade por outra subjetividade 
— passível de ser vivenciada como revelação:17 a de que alguém 
tenha realizado plenamente (isto é, em plenitude) aquilo que em 
Sorties fora teorizado quase como um libelo: “escrevam! e seu 
autobuscante texto se conhecerá melhor que a carne e o sangue, 
crescendo, massa pastosa insurrecta misturando-se com ingredien-
tes sonoros e perfumados, uma combinação viva de cores, folhas 
e rios mergulhando no mar que alimentamos” (CiXouS, 1988, 
p. 260) e que em La venue à l’écriture expressa-se como a tema-
tização formal do nascimento da escritura na mulher, não apenas 
como metáfora do parto, mas como locus mesmo desse parto, no 
vaivém dilacerado do desejo, do interdito e da realização do ato: 

escrever? eu morria de desejo por isso, de amor, dar à escri-
tura o que ela me havia dado, que ambição! Que felicidade 
impossível. alimentar minha própria mãe. Dar-lhe, por minha 
vez, meu leite? Louca imprudência. [...] Tudo de mim se ligava 
para me interditar a escritura: a História, minha história, minha 
origem, meu gênero. Tudo que constituía meu eu social, cultural 
(CiXouS, 1986, p. 21).

a leitura de A hora da estrela, que Cixous empreende em Extreme 
fidelity (escrito no final da década de 80), já se realiza num certo 
distanciamento, as subjetividades já não se amalgamam, embora a 
paixão do sujeito que observa explicite-se intencionalmente (“es-
tou tocada pela voz de Clarice”), seja no curso da análise, seja em 
observações a propósito de sua relação com a obra da autora: “eu 
não continuaria com meu seminário se soubesse que um mundo 
suficientemente amplo estava lendo Clarice” pois “tudo que resta 
a fazer é lê-la, tudo está dito, é perfeito” (CiXouS, 1988, p. 120). 
aparecem na análise, igualmente, alguns temas recortados no uni-
verso ‘filosófico’ clariceano: a idéia do reconhecimento de ter-se 



71

o que se tem, sem o derivado da posse; o posicionar-se ao lado do 
sim — para a vida, para o outro; a questão da fé, da humildade; o 
reconhecimento e aceitação do outro, de que deriva a idéia de que 
a obra da brasileira é “um imenso livro de respeito, um livro da 
correta distância” (CiXouS, 1988, p. 19). essa leitura, amorosa 
e minimal,18 situa-se, como já se observou, no lugar da mulher 
enquanto sujeito de uma economia específica, diferencial, sobre 
a qual Extreme fidelity também tematiza. Não se trata aí — como 
não o era mesmo em um texto-libelo como O sorriso da Medusa 
— apenas da mulher biológica, sexualmente marcada, embora tais 
marcas lhe pertençam e configurem sentidos na ordem da cultura. 
Trata-se, mais propriamente, do modo como se dá a entrada da 
mulher na ordem da cultura, a partir de sua relação com o prazer, 
a interioridade e a lei. embora tais termos derivem da psicanálise 
(e tenham sido nela questionados em outros ensaios da autora), 
aqui eles estão relacionados à iniciação bíblica de adão e eva, 
como descrita na Bíblia: 

Por que ‘feminino’? É a antiga história; porque a despeito de tudo, 
desde a Bíblia e desde as bíblias, temos sido distribuídos como 
descendentes de eva e descendentes de adão. Foi o Livro que 
escreveu esta estória. o Livro escreveu que a pessoa que tinha 
de lidar com a questão do prazer era uma mulher, era mulher; 
provavelmente porque foi realmente a mulher quem, no sistema 
que sempre foi cultural, se submeteu a esse teste, ao qual homens 
e mulheres submeteram-se desde então (CiXouS, 1988, p. 15). 

o relato bíblico serve de parábola à entrada da mulher na cultura 
e essa entrada se dá na clave da transgressão à ordem do Pai, por 
ter comido o fruto; ignorado a Lei e o discurso da Lei (a ameaça 
de morte, caso o fruto do conhecimento fosse comido, não podia 
ser ouvida porque o estado paradisíaco não conhecia a morte); 
provado a interioridade da maçã e seu gosto (de modo que o 
conhecimento, na mulher, teria começado no sabor e na boca). o 
que circunscreve, pois, a economia do feminino, em Cixous, é essa 
relação com o prazer, com o dispêndio, com a interioridade que, 
tendo sido protagonizada historicamente pelas mulheres (como 
transgressão, suscetível às instâncias da Lei) pode, no entanto, 
igualmente habitar as obras de alguns homens, seja numa forma 
particular de escritura (a de Genet, a de Joyce), seja nas ações en-
cenadas pelas personagens paradigmáticas das tragédias clássicas.

os procedimentos de leitura (e de comentário) mobilizados por 
Cixous podem ser observados como relacionando-se a um duplo 
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regime: por um lado, há o desejo de liberdade quanto a deixar-se 
circunscrever pela teoria,19 de modo a fazer com que a leitura se 
torne também escritura; por outro lado, essa mesma liberdade 
acaba por constrangê-la numa particularidade que é uma limi-
tação: o objeto não se deixa ver porque o discurso que o fala é 
excessivamente... presente. Por esse viés, tal leitura inscreve-se na 
ordem do imaginário, na medida em que o pronome ‘eu’ intenta 
afastar-se da sua categoria de dêitico de pessoa, indicativo da au-
sência de sujeito sob sua marca. ao contrário disso, em Cixous, o 
‘eu’ leitor é pleno, se quer não apenas indicativo do sujeito, mas 
também inscrito na ordem de uma subjetividade nomeadamente 
feminina. Tanto o texto-objeto, sobre o qual se debruça (ou melhor, 
se lança), quanto a escrita que busca falar esse texto (sobretudo 
a que lida com a obra de Clarice Lispector) são marcados pelos 
traços desse feminino.20

Daí advêm pelo menos duas conseqüências: primeiro, sua leitura 
é sempre modelar, no sentido de que estatui uma forma, uma 
prática de escritura que, no momento mesmo de sua realização, 
funda um ‘isso’, um sentido, uma moldura, denunciada no projeto 
de atualizar uma escritura feminina. esse excesso, da ordem do 
sentido, funciona como uma ‘borra’ da significação, todo o tempo 
em suspensão, tornando a escritura suscetível de ser capturada 
pela ideologia e como ideologia, no sentido apontado num dos 
fragmentos do Roland Barthes: “aquilo que se repete e consiste” 
(BarTHeS, 1980b, p. 108). a segunda conseqüência diz respeito 
a seu poder de captura, ou seja, à força centrípeta que faz dessa 
leitura um abismo e dessa escritura uma paixão. Não a paixão 
distanciada (solicitada pela metalinguagem que, inevitavelmente, 
é o limite de toda crítica), mas a paixão pela escritura do outro, 
o que quer dizer a paixão que há na linguagem do objeto sendo 
cativada e migrando para a linguagem que dele fala, de maneira 
autofágica, num processo que La venue à l’écriture tematizou 
obsessivamente. Diante dela, o leitor não tem meio-termo: ou se 
deixa imergir no seu gozo (o que é da própria natureza do imagi-
nário, que a sustenta) ou tal processo (“o que não pode escrever-se 
sem a complacência do leitor”) o repele com igual violência. um 
pouco semelhante ao que sucede com a leitura de um texto de 
Clarice — com a diferença de que a ficção é sem borra, nenhum 
juízo em suspensão e o imaginário se projeta sem pudor: sem 
intermediário, é a própria imaginação o seu limite.
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Parece evidente que a realização de uma tal leitura não se pode 
dar fora do processo de criação. Se não podemos chamá-la pura-
mente ‘crítica’ (pela posição necessariamente exterior e objetiva 
que ainda se espera do sujeito nessa função), nem tampouco 
‘ficção’ (pois há nele um desejo de ‘conhecimento’, de mostrar 
o que ‘a coisa é’, expresso sob a forma de comentários, descri-
ções, demonstrações), tal trabalho participa, quanto ao gênero, de 
uma atopia — seu movimento é ativado pelo escritor, mas este é 
constrangido pela fala do outro, de onde retira uma força e uma 
produtividade.21 assim, inscrito em uma economia da produção; 
vicário, entretanto, de outra escritura, na qual se mira e da qual 
deborda; e recusando, para seu funcionamento, a ordem do con-
ceito, esse texto — essa leitura — só pode figurar, à margem de 
uma terceira entidade textual, como: 

o recebível ... o ilegível que se mantém em suspenso, o texto que 
queima, produzido continuamente fora de todo verossímel e cuja 
função – visivelmente assumida por seu escrevente – seria a de 
contestar o constrangimento mercantil do escrito (BarTHeS, 
1980b, p. 122).

2.3 eXPeRIÊNCIA, leITORA

a convicção de que suas experiências como mulheres é uma fonte 
de autoridade para suas respostas como leitores encorajou as crí-
ticas feministas em sua reavaliação de trabalhos negligenciados 
e celebrados (CuLLer, p. 47)

Na tradição da crítica feminista anglo-americana, a atenção tem 
sido dirigida não para um modo particular de produção da escrita, 
como se pôde observar em Cixous, mas para a maneira como a 
crítica (enquanto instituição acadêmica, cujos valores para jul-
gamento são hegemonicamente masculinos) tem lido as obras 
de autores homens e mulheres sem atentar para as diferenças de 
gênero que seus juízos subsumem. Situando-se como uma ativi-
dade política, essa seria a vertente da crítica feminista que mais se 
assume como explicitamente militante, no sentido de reivindicar 
mudanças no campo das forças que legitimam a qualidade do 
literário, o saber sobre ele e as interpretações fortes. os temas aí 
discutidos dizem respeito à compreensão do que seja uma leitora 
mulher, face a um leitor homem; uma leitora real, face a uma 
hipótese de leitora, isto é, a um um lugar ocupado por um certo 
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tipo de leitor (homem ou mulher) que que postula determinadas 
finalidades (políticas) para sua leitura; à discussão do que significa 
ler como mulher, face ao paradigma ler como homem aí inscrito. 
Tais temas terão como foco privilegiado de interesse a noção de 
experiência, seja ela vista seja no conjunto geral dos valores or-
ganizados a partir dos quais uma determinada cultura relaciona-se 
com suas formas de expressão artística e as organiza, e em cuja 
tradição de pensamento (e de valores) os homens e as mulheres de 
tal sociedade inscrevem-se; seja como uma noção que, no conjunto 
social, se particulariza nas mulheres (leitoras e criadoras) com 
marcas específicas de gênero. a noção de experiência – embora 
não tanto a de gênero – está presente num conjunto de teorias que, 
não tendo a mulher como foco de interesse específico, colocam o 
leitor como elemento central da significação de uma obra. a esse 
movimento de afastamento do texto como reduto único do sentido, 
em direção ao receptor, Jane Tompkins, em coletânea de autores 
representativos que organizou, chamou reader-response criticism. 
Na introdução à antologia, ela observa que 

no contexto da crítica anglo-americana, o movimento do reader-
-response surge em oposição direta à máxima do New Criticism 
publicada por Wimsatt e Beardsley em A falácia afetiva (1949). 
... os críticos do reader-response argüiriam que um poema não 
pode ser entendido separado de seus resultados. Seus efeitos, 
psicológicos e outros, são essenciais para qualquer descrição 
acurada de seu sentido, desde que esse sentido não tem existência 
efetiva fora de sua realização na mente do leitor .22

 Como faz parte do programa do reader-responnse feminista 
reler as críticas e as teorias que tomam o leitor como centro para 
a organização dos sentidos do texto, de modo a observar nelas 
seu viés gendrado, embora não explicitado, alguns dos autores 
presentes nessa antologia terão seus ensaios discutidos, analisados 
e, freqüentemente, refutados pelas críticas feministas, com base 
sobretudo na noção de experiência. os termos dessas discussões 
envolvem argumentos essencialistas, que negam a possibilidade 
de um homem ler na posição crítica feminista; argumentos des-
construtores da lógica da crítica masculina, a partir de um lugar 
privilegiado situado no gênero; e argumentos provenientes da 
própria teoria literária, quando se opera no nível dos gêneros mal 
lidos, das histórias mal reportadas, das ausências mal explicadas 
de escritoras nos cânones oficiais.
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No contexto anglo-americano, uma das primeiras ensaístas teóri-
cas a discutir a questão da experiência foi elaine Showalter. Num 
ensaio de 1979 – Toward a feminist poetics –, ela postula duas 
variedades distintas para a crítica feita por mulheres até então: a 
primeira, chamada crítica feminista, diz respeito a uma hipótese 
de leitora mulher, historicamente situada, cuja função seria a de 
ler os textos masculinos para neles observar as imagens e estereó-
tipos de mulheres na literatura, as omissões e as “incompre ensões 
sobre as mulheres na crítica e as fissuras na história literária 
construída pelos homens” (SHoWaLTer, 1985, p. 128); a se-
gunda, chamada ginocrítica, centra-se na mulher como escritora, 
observando-a como produtora de sentido textual, “com a história, 
temas, gêneros e estruturas da literatura produzida por mulheres” 
(SHoWaLTer, 1985, p. 128). o problema que Showalter vê no 
primeiro tipo de crítica é ser orientada para a produção masculina 
e, desse modo, não ensinar às mulheres o que elas “sentiram e 
experienciaram, mas apenas o que os homens pensaram que elas 
deviam ser”, além disso implicar “num longo aprendizado das 
teorias masculinas, sejam elas de althusser, Barthes, Macheray 
ou Lacan”. o privilégio concedido à ginocrítica liga-se ao fato 
de que ela focaliza o mundo ‘recentemente visível’ da cultura da 
mulher, além de estar relacionada à “pesquisa feminista na his-
tória, antropologia, psicologia e sociologia, que desenvolveram 
hipóteses de uma subcultura da mulher” (SHoWaLTer, 1985, 
p. 131, grifos meus). a ginocrítica seria o campo privilegiado 
da terceira etapa da evolução que Showalter percebe na tradição 
literária da mulher escritora23 – a etapa female, a partir de 1920, 
em que ela, rejeitando a imitação e o protesto (duas formas de 
dependência) volta-se para “a experiência da mulher como uma 
fonte de arte autônoma, estendendo a análise feminista da cultura 
para as formas e técnicas da literatura” (SHoWaLTer, 1985, 
p. 139). uma das críticas mais fortes à noção de subcultura e de 
experiência expressas no conceito de ginocrítica de Showalter foi 
feita por Toril Moi: “ a missão da crítica feminista continua sendo 
a de ouvir atentamente a voz de sua senhora, que expõe para ela a 
autêntica experiência da mulher” (Moi, 1988, p. 88). Moi percebe 
com clareza que a noção de experiência impõe uma certa trans-
parência da linguagem, sob a qual a vida se expressa através da 
obra e, nesse sentido, as obras realistas (aquelas em que  mais se 
detiveram as feministas anglo-americanas) são privilegiadas por 
esse tipo de enfoque. Por outro lado, a idéia de uma hipótese de 
leitora, postulada por Showalter, é duramente criticada24 por Tania 
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Modleski, num ensaio cuja finalidade principal é a de resgatar a 
positividade da noção de interpretação como instância de poder 
(intelectual, institucional, acadêmico) que as mulheres-críticas 
têm-se negado, em parte por causa de sua posição débil no jogo 
das forças do campo intelectual, que definem interpretações va-
lidadas por intérpretes fortes; em parte pelos  efeitos da crítica 
desconstrutivista de base derrideana, amplamente difundida nos 
meios acadêmicos norte-americanos, ao colocar em suspeição todo 
aporte teórico que necessite da noção de presença, de origem e de 
sujeito para seu funcionamento. o resgate da noção de experiên-
cia, fundamental para a crítica feminista (e não apenas para a de 
origem anglo-americana, mas sobretudo aí) só pode realizar-se 
eficazmente fora do contexto da desconstrução.25 Não é por outro 
motivo que Modleski, no artigo mencionado, polemiza com J. 
Culler e Peggy Kamuf, dois representantes da desconstrução, na 
crítica que o primeiro faz à noção de leitora com base na experi-
ência, no gênero e na realidade concreta da mulher que lê. Culler 
vai tomar de parceria nos seus argumentos a hipótese de leitora, 
postulada por Showalter, bem como as já conhecidas perguntas 
formuladas por Shoshana Felman em Women and madness: the 
critical phallacy.26 Como tais perguntas são recorrentes nas discus-
sões sobre a noção de experiência, situaremos o contexto em que 
são formuladas, bem como o modo como Felman as desenvolve 
na apreciação que faz da novela Adieu, de Balzac. Voltaremos, em 
seguida, a sua inserção no diálogo entre os pares mencionados.

 antes de entrar no propósito que a move, Felman discute o 
conceito de loucura no modo como a sociedade ocidental a cir-
cunscreve, como o lugar da exclusão por excelência e habitada, 
privilegiadamente, por mulheres (de acordo com dados de pes-
quisas psiquiátricas) em razão, sobretudo, da natureza dos papéis 
sociais a que são submetidas e das imagens (de mãe, de esposa, 
de filha) a que têm de corresponder. a questão do outro, como 
o pólo negativo (feminino) do positivo (masculino), passa a ser 
discutida em parceria com Derrida (na crítica que este faz à no-
ção de presença e seus derivados) e com Luce irigaray que, em 
Speculum — de l’autre femme, “interroga” não a voz empírica 
de mulheres e seu testemunho subjetivo, mas as escritas teóricas 
chave de homens – os textos fundamentais na filosofia e na psi-
canálise – que, de um modo ou de outro, envolvem o conceito de 
feminilidade”.27 reconhecendo em Freud a primazia de libertar o 
pensamento de uma concepção de presença e de presença-a-si a 
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partir dos conceitos de inconsciente, de ação diferida, de instinto 
de morte e de compulsão à repetição, Felman, no entanto, não 
legitima o que ela considera a cegueira da psicanálise freudiana 
com relação à sexualidade da mulher, descrita como “uma ausência 
(da presença masculina), como falta, incompletude, deficiência, 
inveja com respeito à única sexualidade na qual reside o valor” 
(FeLMaN, 1989, p. 136). Por outro lado, observa Felman: 

Se, como Luce irigaray sugere, o silêncio da mulher, ou a 
repressão de sua capacidade de falar, são constitutivos da filo-
sofia e do discurso filosófico como tal, de que lugar teórico está 
Luce irigaray ela mesma falando para desenvolver seu próprio 
discurso teórico sobre a exclusão das mulheres? está falando a 
linguagem dos homens ou o silêncio das mulheres? está falando 
como mulher, ou no lugar da em nome da (silenciada) mulher?  
pela mulher, em nome da mulher? É suficiente ser uma mulher 
para falar como uma mulher? ‘‘Falar como uma mulher’’ é um 
fato determinado por alguma condição biológica ou por uma 
posição estratégica, teórica, pela anatomia ou pela cultura? e 
se ‘‘falar como uma mulher’’ não fosse um um fato ‘‘natural’’, 
se não pudesse ser tomado como assente? (FeLMaN, 1989 , p. 
136-137, grifos meus).

 Tais perguntas situam-se no contexto da crítica ao discurso de 
irigaray e ao questionamento que ela faz ao lugar que a psica-
nálise freudiana confere à mulher (em termos da falta), e ao que 
a filosofia, sobretudo platônica, lhe prescreve (como o outro da 
única identidade reconhecida, a masculina). o objetivo de Felman 
é pontuar a questão do ‘falar em nome da mulher’, que irigaray 
tematiza sem que, nesse gesto, ela mesma ponha em questão seu 
próprio lugar de onde fala, ou seja, a marca gendrada de seu dis-
curso, a partir do qual lê o outro. Se as questões colocadas pelas 
perguntas de Felman ativam uma indagação que diz respeito à 
noção do sujeito, como projetada pelos dois grandes discursos 
fundadores do saber ocidental, sua finalidade no ensaio é a de fazer 
a passagem para o questionamento do sujeito crítico masculino 
que lê (que interpreta) a novela de Balzac, pela desconstrução do 
lugar supostamente neutro, isto é, sem marcas de gênero — de onde 
falam os dois intérpretes da obra —Pierre Gascan, que escreve o 
Prefácio, e Philippe Berthier, numa Notícia. Não sendo o propó-
sito aqui acompanhar passo a passo a desconstrução felmaniana,28 
é importante observar, no entanto, que sua visada diz respeito 
tanto ao procedimento daqueles que falam de fora da obra (dos 
que fazem sua crítica, portanto), como à sua organização interna 
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dela, na medida em que a cura da loucura na protagonista mulher 
se realiza através de uma ‘‘pedagogia’’ do amante, assistido pelo 
médico, que consiste em fazê-la dizer o nome dele para lembrar-se 
de quem é. a cura realiza-se ao preço da morte da personagem.

 o ensaio de S. Felman coloca em cena duas questões cujo vértice 
comum é a noção de experiência. a primeira relaciona-se ao fato 
de que a leitura de uma obra realista tende a efetuar-se sob a ótica 
do significado, implicando o julgamento de valores que, em geral, 
são homólogos aos que regem a sociedade, de onde são tomados. 
É por essa razão, igualmente, que a noção de experiência circuns-
creve mais facilmente tal obra e sua crítica: porque as sociedades 
ainda se organizam em torno das relações de gênero, a crítica que 
trabalha na clave da especularidade, da expressão e da transparên-
cia tende a reproduzir, naquilo que gera, tais valores. o que faz a 
diferença entre o feminino e o masculino, nesse campo específico, 
não é que a crítica feminista esteja num lugar privilegiado, a salvo 
dos julgamentos ‘‘marcados’’, numa espécie de utopia da boa 
consciência. Sua diferença está exatamente em declarar seu inte-
resse, o lugar de onde fala e porque fala daí. Parece óbvia a razão 
por que só ela está interessada nesse gesto e a crítica de Felman 
é reveladora nesse sentido: os dois comentadores de Balzac não 
se pensam e não pensam sua leitura dentro dessas marcas porque, 
primeiro, obedecem ao movimento de uma crítica ‘‘objetiva’’, 
postulado de qualidade reivindicado em tal tipo de função e, se-
gundo, porque ler a experiência de guerra como centro dinâmico 
da novela é, nesse contexto, o resultado da ‘‘neutralidade’’ e da 
‘‘objetividade’’ críticas e não a focalização de quem lê sobre os 
eventos que a experiência do mundo masculino tornam evidentes.

a segunda questão que o texto de Felman encena diz respeito à 
relação entre a teoria desconstrutiva e a crítica feminista voltada 
para uma interpretação que explicita sua prática de gênero. Parece 
haver uma incompatibilidade fundamental entre um postulado que 
nega a presença como origem, que rasura o fundamento do sentido 
no nível do significado, que põe em xeque a noção de sujeito e de 
imanência e, sobretudo, que declara a morte do autor no ato sem 
paternidade da escritura, com os postulados de uma crítica que 
retira sua produtividade maior exatamente do movimento de tornar 
explícitos tal sujeito, tal origem, tal presença. um dos grandes 
impasses da crítica feminista diz respeito a esse ‘atraso’: enquan-
to a crítica literária tout court contemporânea, a partir da década 
de 60, e herdeira sobretudo dos movimentos de desconstrução 
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empreendidos pela teoria derrideana e pelo projeto arqueológico 
foucaultiano, tende hoje a diluir as referências ao sujeito que lê e 
ao que escreve, e acompanhando a própria mudança que se operou 
na concepção do romance (visto hoje como escritura, como texto, 
isto é, não mais como reduto privilegiado da ação, do personagem 
e do enredo clássicos como produto da ordem do significante mais 
do que do significado) a crítica feminista vige no seio da nomeação, 
da explicitação do sujeito, sobretudo (mas não apenas) quando se 
trata do realismo – e pour cause. esse é, de algum modo, o móvel 
da discussão implicado na questão da experiência do leitor/leitora, 
que Felman sintetiza em suas perguntas, retomadas pelos parceiros 
a que já aludimos. Se os chamarmos de volta à cena, veremos que 
a contradição aqui não se resolve numa síntese tranqüilizadora. 

Jonathan Culler, em Reading as a woman, caracteriza, via Sho-
walter, os três momentos, ou fases, em que a crítica feminista 
distingue a relação da mulher com a leitura da obra e com sua 
produção. Para isso, ele toma29 daquela ensaísta a idéia de que “a 
hipótese de uma leitora mulher muda nossa apreensão de um dado 
texto, alertando-nos para a significação de seus códigos sexuais” 
(CuLLer, 1992, p. 50). Para Culler, uma ‘hipótese de leitora’ 
marcaria a dupla e dividida estrutura da ‘experiência’ na crítica 
orientada para o leitor, experiência que tanto se coloca para o leitor 
homem, quanto para a leitora mulher. o problema, na visão dele, 
é que a crítica feminista se propõe a questão de que “as mulheres 
nem sempre lêem ou nem sempre leram como mulheres: elas 
foram alienadas de uma experiência apropriada a suas condições 
de mulheres” (CuLLer, 1992, p. 50). Tania Modleski faz uma 
intervenção que visa a combater os argumentos de Culler, bem 
como sua pretensão de, ao defender uma ‘hipótese de leitora’, 
inscrever-se a si mesmo como um leitor sensível à crítica femi-
nista, um postulante a esse lugar hipotético, de onde poderia ler 
“como mulher”, isto é, com o olhar interessado de uma mulher 
para desler as construções simbólicas da literatura produzida por 
homens contra ela. Negando esse papel a um leitor hipotético, 
Modleski também recusa a filiação de Culler e o reconhecimento 
de Showalter a essa parceria: 

 Showalter cita Culler como seu modelo de crítico feminista 
masculino (male), referindo-se à seção de capítulo intitulado 
Reading as a woman em seu livro On deconstruction. Que a 
discussão de Culler sobre a crítica feminista seja confinada a 
essas breves páginas; que ele nunca retorne à maioria das questões 
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levantadas nessa seção; que levante essas questões primeiramente 
para assinalar um único ponto (sobre a natureza “dividida” da 
experiência da leitora), que ele continua a usar na sua contínua 
batalha contra o estabelecimento crítico all-male; que ele então 
trate o feminismo como um homem trataria uma esposa que o 
sustenta durante sua profissionalização e é dispensada quando já 
serviu a seu propósito – todos esses são pontos não observados 
por Showalter (MoDLeSKi, 1989, p. 131-132).30

a veemência da discordância de Modleski (e a inusitada crítica ao 
machismo epistemológico) reside no anátema da experiência, to-
mada por Culler como uma impossibilidade para configurar leitoras 
específicas, na medida em que, como nas perguntas sugeridas por 
Felman, ler como mulher leva a uma noção de experiência que se 
fundamenta numa concepção de mulher que só pode ser definida 
por ... suas experiências.... (já que não há uma essência biológica 
subsumindo a ‘mulheridade’). Modleski foge dessa aporia e recorre 
à noção de base (ground), tomada a Teresa de Lauretis, a partir da 
qual situa uma leitora real: 

 enquanto Kamuf e Culler rejeitam a noção de experiência 
como suporte a partir do qual fazer julgamentos críticos, Teresa 
de Lauretis usou os conceitos de Peirce de base para designar 
precisamente o lugar a partir do qual seria possível teorizar, 
construir, modificar e tornar consciente a experiência da mulher 
(MoDLeSKi, 1989, p. 135). 

a experiência, nesse contexto, torna-se um processo relacional 
a partir do qual a mulher constrói sua subjetividade em contato 
com as formas de representação da cultura, aí incluída a literatura 
—onde procura ver inscritas suas experiências e simultaneamente 
transformá-las. assim, para Modleski, “se queremos elucidar e 
participar do processo nascente de construção da subjetividade da 
mulher, as feministas, nesse momento histórico, devem insistir na 
importância de mulheres reais como intérpretes” (MoDLeSKi, 
1989, p. 135). Trata-se, portanto, de um gesto político essa assun-
ção da natureza pragmática da experiência, destinada a conferir 
poder à interpretação e às intérpretes.

Se não há como negar que a decisão sobre o estatuto da leitora 
(seja real ou hipotética, implícita no texto ou organizada em torno 
da noção de experiência) implica uma decisão de ordem política 
mais explícita na crítica feminista, ela também pressupõe a tomada 
de posição relativa a contextos teóricos sob os quais alinhar-se. 
a transposição de alguns conceitos da desconstrução – o apaga-
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mento das noções de origem, de autor, de um sentido oculto no 
significado, de uma profundidade a ser buscada pela interpretação 
– não tem sido operada pela crítica feminista sem contradições. 
o ensaio de Modleski denuncia esse aspecto, sem discuti-lo. o 
ensaio de Felman atualiza-o sem resolvê-lo e Hélène Cixous, no 
contexto francês, como se viu, de O sorriso da Medusa e La venue 
à l’écriture expõe tal contradição no próprio projeto de uma escrita 
feminina com as marcas de uma presença, que nega a teoria de 
Derrida, sob a qual se abriga. 

Num texto de 1980 – For the Etruscans31  – rachel Blau Du Plessis 
tenta incorporar à construção da forma uma rasura que sinaliza 
uma dispersão conceitual, um apagamento de origens (autorais, 
textuais, estilísticas e dos gêneros) de modo a apresentar uma 
alternativa para uma female aesthetics: 

a produção de estratégias formais, epistemológicas e temáticas 
por membros do grupo Mulher, estratégias nascidas na luta com 
muito do que já existe na cultura, e sobredeterminada por dois 
elementos de diferença sexual – pelas experiências psicossociais 
da assimetria de gênero das mulheres e pelo status histórico das 
mulheres em um (ambiguamente) não hegemônico grupo (Du 
PLeSSiS, 1985, p. 275). 

o projeto dessa estética relaciona a ideologia do feminismo à 
linguagem, ao processo e ao estilo da crítica feminista e realiza-se 
no ensaio da autora pela justaposição de vários tipos de textos – 
citações de Freud, Virginia Woolf, anaïs Nin, raymond Williams, 
Julia Kristeva; excertos de seu próprio diário; cartas e notas de 
possíveis alunas; passagens de análises formais – tudo isso com 
o objetivo de recriar o espaço de uma estética feminista moderna, 
que se tenta igualmente definir por essa estratégia de colagem 
fluida, não-linear, descentralizada, plural, não-hierárquica. esse 
parece ser o momento de atualização mais feliz – sobretudo porque 
Du Plessis é excelente escritora – da cumplicidade entre a teoria 
desconstrutiva e a noção de experiência, porque ao mesmo tempo 
que põe em xeque os centros autorizados (de discurso, de saber, 
autoral) afirma um valor, cuja base é a experiência, para sua noção 
de estética. É porque opera na clave da “ex-centricidade” que Du 
Plessis consegue salvaguardar-se das contradições mencionadas 
entre uma concepção de “presença” e uma teoria que a nega (a 
desconstrução), nesse sentido aproximando-se da maneira como 
Linda Hutcheon32 compreende a relação entre a crítica feminista e 
o pós-modernismo: ambos partilham de uma atopia, de um lugar 
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onde a diferença está sempre em trânsito, desterritorializada. em 
termos de crítica feminista, isso significa não se deixar circuns-
crever seja no seio das minorias, seja como minoria em relação 
aos grupos hegemônicos na cultura pois “o pós-modernismo não 
move o marginal para o centtro. ele não inverte o valor dos centros 
para as periferias e margens, mas ao contrário usa essa paradoxal 
dupla posição para criticar o dentro a partir tanto do fora quanto 
do interior” (HuTCHeoN, 1989, p. 153). a diferença opera 
dentro das culturas desafiadoras e consiste de uma multiplicidade 
de respostas a uma situação de marginalidade e ex-centricidade 
assim percebida pelos grupos, pelos membros dos grupos, pelos 
conjuntos dos grupos, sem que fronteiras sejam claramente de-
marcadas ou lugares ocupados. assim, a subjetividade também 
é um constructo que nega a concepção humanista, na qual ela é 
vista como produto de valores eternos e/ou causas materiais. ao 
contrário (e aqui Hutcheon fala em parceria com Teresa DeLau-
retis) a subjetividade 

é constituída pelo engajamento pessoal, subjetivo de alguém em 
práticas, discursos e instituições que emprestam significações 
(valor, sentido e afeto) aos eventos do mundo. Diverso do discur-
so masculino, branco, pós-estruturalista e eurocentrado que mais 
fortemente desafiou o todo e integrado ideal de subjetividade do 
humanismo, entretanto, essas posicionalidades mais excêntricas 
sabem que elas não podem rejeitar o sujeito inteiramente, em 
grande parte porque ele nunca verdadeiramente lhes foi conferido 
(HuTCHeoN, 1989, p. 152). 

Pensado nesses termos, o sujeito do(s) feminismo(s) e do pós-mo-
dernismo podem encontrar-se numa base comum desconstrutiva 
e também partilhar uma concepção de experiência e de poder em 
termos de problematização da moldura de inteireza e de comple-
tude que lhes confere o humanismo liberal. a leitora (feminista) e 
a produtora de uma obra (pós-moderna) são vistas como posições 
contextualizadas (histórica, social e culturalmente), integrando um 
processo discursivo que opera no nível da expressão, da semiótica 
“ou da mútua sobredeterminação do  sentido, da percepção e da 
experiência no ato de significar”  (HuTCHeoN, 1989, p. 154). 
Parece claro que a compatibi li  za ção sugerida por Hutcheon entre o 
pós- modernismo (nele incluído a desconstrução) e a teoria crítica 
feminista,  salvaguardando as noções de sujeito e de experiência 
(desterrito rializados e descentrados), não se aplica às obras do rea-
lismo clássico. as contradições a que nos referíamos acima dizem 
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respeito ao fato de que — se tomarmos o ensaio de Felman como 
paradigma — determinados tipos de leitura crítica, de concepções 
de leitora e de obra atualizam-se sobre um universo escritural cuja 
força maior reside na transparência da linguagem, na configuração 
de enredos que mostram ações e personagens girando em torno dos 
grandes valores humanistas. Quando a grande ordem do discurso 
clássico realista é tocada por uma teoria que, se não é com ela 
incompatível, vem a tornar-se assim por uso inadequado, o que 
se dá é tanto a perda da singularidade desse discurso, quanto a sua 
redução ao nível das categorias do ficcional mais aptas à expres-
são de valores. No caso da leitora-crítica voltada para a questão 
da experiência, o foco privilegiado então será o da imagem das 
personagens femininas em sua relação com os outros personagens 
e elementos internos da obra, bem como a crítica da interpretação 
masculina que não tenha levado em conta o estatuto do gênero.

Focalizar a questão do leitor/leitora e suas implicações relativas 
à experiência, à subjetividade e à interpretação não tem sido 
privilégio da crítica feminista, embora esses temas sejam para 
ela centrais e mesmo fundadores de sua possível especificidade. 
outros críticos – os já referidos como praticantes do reader-
-response criticism – também procuraram desenvolver teorias e 
viabilizar métodos que configurassem a presença do leitor como 
fundamento do texto. Como seria de esperar, as críticas feministas 
releram algumas dessas teorias postulando um lugar para a leitora 
onde ela estivesse implicada mas não nomeada.33 É o que faz Mary 
Jacobus em Is there a woman in this text?, cujo título parodia o 
ensaio polêmico de Stanley Fish Is there a text in this class? Ja-
cobus toma o ensaio de Fish como ponte teórica para fundamentar 
o objetivo real de seu texto: observar, a partir da leitura feita por 
Freud da Gradiva e da composição de Frankenstein, por Mary 
Shelley, o modo como a mulher – seja real, no caso de Shelley, 
seja ficcional, no caso da obra de Jensen – tem sido objeto das 
teorias masculinas, isto é, tem sido usada como o vértice de um 
triângulo invocado apenas no interesse de uma rivalidade original 
que trabalha finalmente para livrar-se dela, deixando os teóricos 
face a face. Jacobus não acredita que Fish esteja contando apenas 
uma anedota sobre alunos em geral e o censura “por ignorar o 
gênero como elemento constitutivo na comunidade interpretati-
va, especialmente à luz do interesse corrente da crítica feminista 
com a mulher leitora” (JaCoBuS, 1986, p. 85-86). além disso, a 
autora observa que a função da mulher em cenários desse tipo é a 
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de “providenciar o sacrifício mudo pelo qual a teoria mesma pode 
ser fundada: a mulher é silenciada para que o teórico possa fazer 
aparecer a verdade de sua boca” (JaCoBuS, 1986, p. 85). Como 
a longa e fundamentada análise de Freud e o brilhante enfoque do 
surgimento do romance de Mary Shelley (em consonância com as 
conversas mantidas por seu marido e outro poeta, Byron, a respeito 
dos temas científicos da época, entre eles a origem da vida, a que 
a escritora ouvia atentamente, sem interferir) são desenvolvidos 
por Jacobus para ressaltar o papel que a teoria masculina confere à 
imagem da mulher e à mulher real, e como o nosso interesse aqui 
diz respeito ao estatuto do leitor/ leitora, voltemos à admoestação 
da ensaísta sobre a ‘‘falta’’ de Fish para observar que, ao situar-
-se no pólo da leitora crítica feminista e, nesse gesto, postular 
um interesse – o de fazer aparecer uma omissão e, mais que isso, 
denunciar uma ‘‘piada de mau gosto’’ contra a mulher – Jacobus 
exagera o foco, o que a leva a colocar em Fish o que ela supõe 
que ele quis dizer, ao afirmar que

a estudante mulher – descrita pelo professor não nomeado como 
“uma das vítimas de Fish” – não é simplesmente a vítima da 
doutrina de Fish (apresentada parodicamente como a instabili-
dade do texto e a impossibilidade de determinação de sentidos); 
ela é também a boneca pecadora que põe o discurso teórico em 
movimento – a tola questionadora disfarçada em loura estúpida 
(JaCoBuS, 1986, p. 84).

essa é uma leitura extremamente “defensiva” (no sentido psi-
canalítico) pois no texto de Fish nem a garota é “blonde”, nem 
tampouco “dumb”, embora o fato de ele ter escolhida uma aluna 
e não um aluno para a sua anedota não possa deixar de ser ‘lido’ 
pela crítica feminista.34 a pergunta que se coloca é: para situar 
a presença (ou a ausência) da figura feminina nos textos mas-
culinos será necessário fazê-lo de um modo quase ressentido?35 
isso remete à censura feita ao fato de Fish não levar em conta a 
questão do gênero na caracterização das comunidades interpre-
tativas. Primeiro, não há como cobrar de um crítico homem que 
ele não não considere necessariamente, ao formular sua teoria, o 
problema do gênero, porque tal categoria só se torna importante 
para quem se vê excluído de uma dada representação por essa 
mesma categoria. isso não quer dizer que os homens não possam 
ou não devam considerá-la, isto é, não possam formular teorias 
também ‘gendradas’, mas que o interesse em caracterizar tal marca 
pertence à mulher porque é com relação a esse sexo que o gênero 
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tem sido ‘mal representado’, no sentido de que as mulheres têm 
julgado tais representações inconvenientes para si. Como conse-
qüência da primeira observação, pode-se discutir a teoria de Fish a 
partir de uma perspectiva feminista e, portanto gendrada, porque 
toda crítica que reconhece no leitor um elemento constitutivo de 
significação textual, ou seja, toda teoria não-imanentista, permite 
tal entrada, mas, ao mesmo tempo, é necessário reconhecer – para 
esse mesmo projeto crítico feminista – a importância de uma teoria 
(com todos os problemas nela implicados) que focaliza o leitor 
como centro privilegiado da organização dos sentidos do texto.

Dentre os teóricos do reader-response, Stanley Fish e Wolfgang 
iser destacam-se, o primeiro pela audácia com que radicaliza 
uma concepção de sentido para o texto a princípio inteiramente 
tributária do leitor; o segundo, pela minimal descrição do processo 
fenomenológico do ato de leitura.

 Na introdução36 que faz à coletânea de ensaios de seu Is there a 
text in this class? The authority of interpretive communities, Fish 
reconsidera alguns dos postulados que defendera nos diferentes 
momentos desses ensaios, respondendo então – é possível notar – 
às críticas que recebera,37 sobretudo centradas em sua concepção 
da existência do texto apenas como produto do ato de leitura e de 
interpretação, mas sua preocupação maior é a de explicitar seus 
próprios desvios com relação à distinção que procurara efetivar, ao 
longo de sua produção, entre seu método de leitura, que privilegia 
a pergunta sobre o que o texto faz, e a do formalismo (tomado 
na versão norte-americana do New Criticism), voltado para dar 
respostas à pergunta sobre o que o texto significa. Nesse sentido, 
ter considerado a existência do leitor e do texto como entidades 
independentes era uma conseqüência do postulado já colocado 
pela crítica anterior, onde as falácias condenavam no leitor o 
subjetivismo e o impressionismo. a resposta teórica de Fish é 
uma sobredeterminação da função do leitor – agora um ‘leitor 
informado’ – cuja “experiência de leitura” não deriva do texto, 
mas constitui o sentido durante o ato de leitura, compreendido 
então como um evento: 

[a frase] não é mais um objeto, uma coisa em si mesma, mas um 
evento, algo que acontece ao, e com a participação do, leitor. 
e é esse evento, esse acontecimento – todo ele, e não algo que 
poderia ser dito sobre ele ou qualquer informação que se possa 
tirar dele – que constitui, eu sustentaria, o sentido da frase (FiSH, 
1980, p. 72). 
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À valorização da leitura espacial feita na escola precedente, Fish 
contrapõe uma consideração do ‘‘fluir temporal’’ da experiência 
de leitura —ou seja, o sentido não se encontra no fim do ato de ler 
a frase (o texto, o poema, a novela) mas durante o acontecimento 
da leitura: o sentido é esse acontecimento. Para que uma tal leitura 
não se faça apenas na dependência da subjetividade individual 
de cada leitor, Fish vai caracterizá-lo como um leitor informado, 
alguém que se constitui como “um falante competente da lingua-
gem na qual o texto é escrito; alguém que tem domínio completo 
do conhecimmento semântico que um ouvinte maduro traz para a 
tarefa de compreensão” e que tem competência literária” (FiSH, 
1980, p. 86-87). em outro momento, a subjetividade desse leitor 
híbrido (porque não é nem uma abstração, nem um leitor real, 
mas alguém que se empenha em tornar-se informado), passível 
de gerar interpretações anárquicas, será subsumida na noção de 
comunidades interpretativas, que definem estratégias interpreta-
tivas a partir das quais textos são escritos – isto é, produzidos no 
ato da leitura interpretativa: 

 as comunidades interpretativas são formadas daqueles que 
compartilham estratégias interpretativas não para ler (no sentido 
convencional), mas para escrever textos, para constituir suas 
propriedades e definir suas intenções. em outras palavras, tais 
estratégias existem anteriormente ao ato de leitura e desse modo 
determinam a forma do que é lido mais do que, como usualmente 
se asssume, o seu contrário (FiSH, 1980, p. 14). 

as comunidades interpretativas também gerenciam aquilo que o 
leitor informado define como literatura pois, no modelo de Fish, 
o reconhecimento da literatura como tal não provém de algo 
inerente ao texto, ou de uma vontade arbitrária de quem lê, mas 
de uma decisão coletiva sobre aquilo que conta como literatura, 
“uma decisão que terá força somente enquanto uma comunidade 
de leitores, ou daqueles que acreditam nela, subsistir” (FiSH, 1980, 
p. 11). Por esse conceito, Fish redireciona o foco da autoridade 
com relação ao sentido, não mais unilateralmente centrado num 
leitor dotado de privilégios que o capacitariam a ‘‘escrever textos’’ 
adequados, ou seja, formular interpretações válidas. Tais sentidos 
e textos deixam de ser subjetivos ou objetivos, porque não mais 
provenientes de um indivíduo isolado, senão que de um ponto de 
vista convencionado e público. É o pertencimento a uma comuni-
dade que explica a estabilidade de determinadas interpretações (as 
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de base psicanalítica, por exemplo), bem como as discordâncias 
com membros de outras.

 Se pensarmos os conceitos de Fish em termos de crítica feminis-
ta, a comunidade interpretativa seria o postulado de ordem mais 
geral a que ela aspira pertencer, muito mais como um desejo de 
reconhecimento da questão do gênero, central para sua economia, 
do que pela explicitação de um instrumental teórico particular, 
que não lhe parece possível formular. Trabalhando no campo da 
crítica pela apropriação dos métodos de análise que melhor se 
adequem a seus propósitos (desconstruir as leituras-críticas male-
-centered), ela se configura por suas estratégias, uma delas a de 
afirmar a validade da experiência particular da mulher, passível 
de ser representada nas obras literárias (e culturais) e de ser lida 
(isto é, compreendida) por um público particular, em sintonia com 
tal representação. Nesse sentido, a ‘leitora informada’ da crítica 
feminista teria uma competência literária não apenas para ler os 
textos da cultura hegemônica (que ela domina porque com eles 
aprendeu “a ler”), mas faria igualmente leituras dos objetos ‘à mar-
gem’ – se para trazê-los ao centro ou para sublinhar sua existência, 
cabe a cada analista decidir. Quando Wolfgang iser critica em 
Fish o fato de ele invocar uma noção de experiência que, embora 
indiscutível, permanece inacessível ao teórico, está acenando com 
duas questões que dizem respeito à crítica  feminista: primeiro, 
que esta não é teorizável, como já foi observado; segundo, que 
ela compactua com a idéia expressa pelo adjetivo “indiscutível” 
e problematizará leituras e interpretações cujas marcas de gênero 
(nelas incluídas a experiência) sejam tomadas por ‘neutralidade’, 
‘objetividade’, ‘impessoalidade’. 

 o problema da subjetividade,38 que Fish resolve em seu método 
recorrendo às comunidades interpretativas, só pode ser enfrentado 
pela crítica feminista a partir, primeiro, da utilização de um instru-
mental analítico, tomado emprestado aos vários modelos teóricos 
disponíveis dentro da teoria literária e, segundo, pelo fortaleci-
mento das próprias comunidades interpretativas “feministas” que, 
nesse sentido, só podem ser legitimadas se (e quando) reconheci-
das pela eficácia das leituras que propõem – como sucede, aliás, 
com qualquer outro grupo, acadêmico ou não. Quem reconhece e 
quem legitima a eficácia já é um problema de como se organizam, 
hierarquizam e agenciam tais comunidades no conjunto geral das 
práticas e dos valores, nesse caso, acadêmicos. 
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 outro modelo teórico suscetível de oferecer uma entrada para 
a leitora é constituído pela monumental (por seu desejo de tudo 
descrever) e minuciosa análise da fenomenologia do ato de leitura 
empreendida por Wolfgang iser, em The act of reading. A theory 
of aesthetic response a partir, sobretudo, das noções que propõe 
de vazio, em sua relação com o tema e o horizonte.

 os pressupostos para o conceito de vazio, em iser, encontram-
-se no modelo de relação diádica formulada por r.D.Laing nos 
seguintes termos: 

Tua experiência de mim é invisível a mim e minha experiência 
de ti é invisível a ti. Não posso experimentar tua experiência. 
Não podes experimentar minha experiência. Nós dois somos 
invisíveis. Cada homem é invisível para o outro. a experiência é 
a invisibilidade do homem para o homem (LaiNG, 1968, p. 16). 

Sob essa base de incompletude, Laing caracteriza o ‘no-thing’, 
o entre-lugar das relações interpessoais e, na medida em que o 
espaço das relações é permeado pela incompletude da imagem 
do outro, surge a necessidade de julgamento, de interpretação, 
tentativa sempre baldada de fechar os vazios (os ‘no-thing’), 
mas ao mesmo tempo condição necessária para o ultrapasse das 
experiências-limite.

Diversa da relação face a face, a relação texto/leitor não permite a 
esse último aferir as conseqüências que sua interpretação oferece 
diante das situações que o texto propõe. Mas, assim como na re-
lação face a face a interação é controlada por planos de conduta 
e impulsionada pela inapreensibilidade da experiência alheia, do 
mesmo modo os vazios, enquanto assimetria fundamental entre 
texto e leitor, funcionam como elementos tensionadores e mo-
bilizadores da interação entre essas duas instâncias. a condição 
para que tal interação se realize é o preenchimento constante dos 
vazios pelas projeções do leitor, constrangidas essas projeções por 
aquilo que iser vai chamar de estratégias e repertório do texto.39 
as estratégias são definidas em termos de perspectivas textuais (o 
narrador, o enredo, os personagens, o leitor fictício) e o repertório 
seria a reorganização horizontal (interna à obra) dos sistemas de 
pensamento (religioso, social, filosófico, literário) externos, de 
modo a perder a hierarquia (vertical) que possuíam na referen-
cialidade. o fracasso da interação ocorrerá quando o leitor tentar 
preencher o vazio exclusivamente com suas projeções, o que será 
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impedido pela mudança do leitor a uma condição de implicitude e 
pela atuação sobre ele dos complexos de controle textuais. 

outra estrutura correlata à do vazio é constituída pelos diversos 
tipos de negação, formados pelas supressões do texto, e ambos 
– vazios e negações – têm como efeito final organizarem-se em 
instâncias de controle, base da assimetria sob a qual assenta o 
processo de interação. assim, haverá graus de indeterminação na 
relação texto/leitor pela não-identidade entre ficção e mundo, e 
os vazios e negações são as estruturas centrais da indeterminação, 
oferecendo as “condições para a comunicação, pois acionam a inte-
ração entre texto e leitor e até certo nível a regulam” (iSer, 1979, 
p. 106). regulam porque a coerência do texto, cujas perspectivas 
são dadas ao leitor por segmentos, cumpre-se pelos atos de repre-
sentação desse leitor. assim, se a linguagem pragmática possui 
vários mecanismos para dar conta dos vazios comunicacionais (a 
pergunta, o contexto, a entonação), na linguagem literária é preciso 
que o leitor supra essas ausências através de sua atividade imagi-
nativa, sob controle do pólo artístico. rompendo com as regras da 
good continuation, os vazios provocam o reforço da atividade de 
composição do leitor, pois quanto maior a quantidade de vazios, 
tanto maior será o número de imagens construídas por ele. Daí 
sua relevância estética, visto que é a quebra daquelas regras que 
dão origem à formação das imagens. estas, por sua vez, ao serem 
abandonadas, tornam possível a criação do que iser chama imagens 
de segundo grau – aquelas com as quais reagimos às já formadas e 
que se produzem quando não se realizam as expectativas geradas 
pela imagem de primeiro grau. 

Para exemplificar o valor funcional do vazio, iser o descreve em 
três tipos de romances de estruturas diversas: o romance de tese, 
o folhetim e a moderna obra da romancista ivy Compton-Burnett, 
toda construída em diálogos. assim, observa que 

o romance de tese reduz os vazios porque deseja doutrinar; o 
romance seriado, a exemplo do folhetim do século passado, intro-
duz, por sua forma de publicação, vazios suplementares, porque 
aspira empregar a sugestão que desperta para fins de publicidade; 
por fim, o romance de ivy Compton-Burnett absolutiza os vazios 
porque pretende que o leitor descubra as suas próprias projeções 
(iSer, 1984, p. 120). 

Mais importante, porém, do que detectar as formas como cada 
tipo de obra atualiza os vazios, é compreender sua estrutura auto-
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-reguladora da comunicação entre texto/leitor, passível de atuar 
na consciência imaginante de quem lê. Nesse sentido, a questão 
da arbitrariedade da subjetividade individual no preenchimento  
dos vazios será abordada por iser através dos conceitos de tema e 
horizonte. Para isso, é necessário compreender que as perspectivas 
textuais dadas pelos protagonistas, pela trama, pelo narrador e pelo 
leitor fictício (que compõem as estratégias), não se entregam ao 
ponto de vista do leitor de forma isolada, pois 

em cada momento da leitura, entregam-se ao ponto de vista do 
leitor apenas segmentos de perspectivas diferentes, cujas relações 
recíprocas não são verbalmente manifestadas. o aumento dos 
vazios resulta do fato de que, por via de regra, as perspectivas 
centrais são, por sua vez, também perspectivadas (iSer, 1979, 
p. 123). 

Desta forma, o objeto estético só é representado no seu conjunto 
pelas inter-relações de suas diversas perspectivas, organizadas 
pela percepção do leitor. a mobilidade de seu ponto de vista, na 
dialética da percepção e do apagamento, é o que iser define por 
horizonte e tema: 

o agrupamento de segmentos se realiza ao obrigar que o ponto 
de vista do leitor se desloque entre eles. aquele que o ponto de 
vista focaliza, torna-se por ele temático. Quando uma posição se 
transforma em tema, a outra não pode ser tematizada. isto não 
significa que desapareça; apenas perde a sua relevância temática 
e forma, em face da posição alçada a tema, um vazio. Desloca-se 
para a posição marginal do campo e assim adquire o caráter de 
horizonte (iSer, 1979, p. 125). 

No processo da comunicação, é esta reciprocidade dos segmen-
tos entre si, e sua conseqüente transformação, que faz aparecer o 
objeto estético na multiplicidade de objetivações  (ou de deter-
minações) que cada leitor ou leitora atualiza no ato de ler. essa 
seria outra propriedade estrutural do vazio: transformar o tema 
realçado no comentário interpretativo do horizonte, de modo que, 
por esse processo hermenêutico, o vazio (como estrutura que se 
auto-regula) impede que a transformação efetuada se submeta à 
arbitrariedade subjetiva do leitor. No entanto, iser observa que 
as várias respostas dadas ao romance têm-se fundamentado, em 
geral, nos diversos conteúdos ideativos que os segmentos do texto 
despertam na imaginação do leitor, o que não afeta a estrutura do 
tema e horizonte. esta só é afetada quando o leitor recusa mudar 
o ponto de vista que se lhe oferece. Por isso, 
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quanto mais preso esteja o leitor a uma posição ideológica, 
tanto menos inclinado estará para aceitar a estrutura básica de 
compreensão do tema e horizonte, que regula a interação entre 
texto e leitor. Não permitirá que suas normas se convertam em 
tema, porque, enquanto tal, são automaticamente sujeitas à visão 
crítica inerente às posições virtualizadas, que formam o pano de 
fundo do tema (iSer, 1979, p. 129).

 a precisão conceitual da teoria de iser, sua exaustiva particula-
rização de cada nível da dinâmica do ato de leitura, de que só se 
tomaram aqui algumas noções, talvez torne a relação com a crítica 
feminista temerária, tanto pela conexão inextricável que ele esta-
belece entre os diversos níveis da relação texto/leitor durante o 
ato de leitura, quanto porque texto e leitor estão comprometidos, 
na proposta do autor, com categorias teóricas que só adquirem 
fundamento na sua mútua inter-relação e interdependência. No 
entanto, se pensarmos na descrição dos tópicos apresentados, 
é possível caracterizar uma tal mecânica de leitura como uma 
atividade já em si gendrada, na medida em que o processo de 
significação da obra literária, efetivado durante o processo de 
leitura, só podendo existir vinculado à interação do texto com o 
leitor, enfatiza paradoxalmente o lugar ocupado por esse leitor, 
posto em implicitude. Por mais que os pressupostos gerais da 
teoria de iser dificultem a caracterização de um leitor real como 
pólo mobilizador do sentido para o texto, ele existe como um dos 
agentes ativadores das estratégias textuais, seja atuando sobre 
elas a partir do repertório de suas experiências (mesmo que os 
elementos desse repertório encontrem-se no mundo pragmático 
organizados verticalmente numa outra hierarquia, e no encontro 
com a obra passem a submeter-se às regras da horizontali dade aí 
operadas), seja sendo por elas  modificado ao aceitar o pacto de 
interação assim proposto. uma leitora feminista40 ativará necessa-
riamente perspectivas compatíveis com suas experiências; alçará 
um tema determinado em imagem de primeiro plano que será 
diferente da escolha feita por um leitor; interagirá com os vazios 
e as negações a partir de uma atividade imaginante comprometida 
com suas vivências específicas e diferenciadas, bem como se co-
locará em implicitude de forma sobredeterminada. Talvez se possa 
falar, nesse caso, de implicitude em segundo grau, de maneira que 
a leitora (feminista), ao mesmo tempo que pode ser identificada 
ao leitor implícito, definido por iser “como uma estrutura textual 
que antecipa a presença do receptor sem necessariamente defini-
-lo ...  assim, o conceito de leitor implícito designa uma rede de 
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estruturas que demandam respostas que impelem o leitor a com-
preender o texto” (iSer, 1978, p. 34), também ativa um papel de 
leitor intencionado no momento mesmo do ato de ler. embora o 
conceito de leitor implícito em iser impeça confundi-lo com um 
leitor real (“não importa quem ou o que ele seja, ao leitor real é 
sempre oferecido um papel particular a representar, e é esse papel 
que constitui o conceito de leitor implícito”) (iSer, 1978, p. 34-
35) sobretudo porque, além de viger dentro do texto, ele constitui 
apenas uma de suas perspectivas e não existe sem as outras, tal 
conceito mobiliza determinadas forças nesse leitor real de modo 
a fazê-lo ocupar (ou não) a implicitude que lhe é oferecida. Se 
os complexos textuais agenciam o universo do mundo ficcional e 
se eles apenas adquirem visibilidade, no ato da leitura, pela ativa 
presença de alguém que lê, a implicitude guarda vestígios dessa 
presença pela escolha de ocupar ou recusar tal ou qual perspectiva 
oferecida pelo conjunto de estratégias textuais. isso não significa 
rejeitar o pacto de ficcionalidade proposto pela obra e aceito a 
priori quando nos colocamos na posição de leitor(a) implícito(a). 
Significa que, quando aceitamos tal pacto, o fazemos com todo 
o acervo cultural que fundamenta nossa historicidade de leitores 
e nossas singularidades de sujeitos, a partir de onde negociamos 
com as posições oferecidas pelas  estratégias. 

É possível que as marcas dessa historicidade do leitor real seja o 
nome que subsuma o registro ideológico referido acima por iser. 
Se assim o for, haverá sempre um elemento restritivo na assunção 
de um papel de leitora específico que a crítica feminista postula. 
Tal viés diria respeito, por outro lado, ao que Karlheinz Stierle 
chama de recepção quase pragmática dos textos ficcionais, com-
prometida com um movimento centrífugo no qual “as expectativas 
do mundo ilusório engendrado pelo texto são afirmadas pelo seu 
resgate e a visão de mundo (Weltsicht) do leitor é afirmada à me-
dida que o texto lhe devolve seus estereótipos. este sistema de 
afirmações torna possível que a leitura quase pragmática, com sua 
transformação da ficção em ilusão, ocupe, de modo inequívoco, 
os vazios do texto” (STierLe, 1979, p. 150). outras obras exigi-
riam, por sua forma, uma recepção reflexiva, sob a dominância do 
movimento centrípeto, e seu paradigma seria a obra de Mallarmé. 
as conseqüências dessa distinção para a crítica feminista e para 
a leitora implícita, de que se trata aqui, são de duas ordens: pri-
meiro, que o postulado de uma implicitude gendrada se realiza 
mais eficazmente num contexto ficcional que estatui o mundo 
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como representação, cuja economia interna e cuja historicidade 
solicitem uma recepção quase pragmática, como pode dar-se mais 
facilmente com a ficção do século XiX; segundo, que as formas 
ficcionais complexas (auto-referenciadas) impõem à crítica femi-
nista outro tipo de aproximação,41 em consonância com a diluição 
do privilégio da ação, da centralidade conferida ao personagem, de 
uma nova relação entre as estratégias e os repertórios encenados. 

No universo da ficcionalidade do século XiX, em que a obra propõe 
ao leitor um jogo entre as representações da linguagem e do mun-
do, o pacto ficcional se rege também pelo horizonte das próprias 
experiências culturais dele. Trata-se de um pacto engendrado no 
sentido de que, para a crítica feminista, não há possibilidade de 
entrada ‘neutra’ nessas formas de representação dos discursos 
ficcionais. No Brasil, Machado de assis e José de alencar com-
puseram obras em que a tematização explícita de leitoras fictícias, 
em consonância com as leitoras reais, consumidoras em potencial 
de romances, coloca em cena a questão da implicitude, enquanto 
função textual. Na obra em que estuda a relação do público leitor 
feminino com a obra dos dois autores brasileiros, Maria Helena 
Werneck42 analisa o modo como o preconceito da crítica literária 
brasileira da passagem do século minimizava a leitura de romances 
em função basicamente do público leitor, configurado sob duas ca-
tegorias, a partir das quais se definiam as qualidades da obra: a dos 
homens que lêem “tratados científicos e legais” e a das mulheres, 
que “lêem romances estrangeiros, folhetins e as matérias dos jor-
nais da família”. a partir dessa dicotomia, que é sexual e também 
de gênero, é possível igualmente estabelecer uma relação entre 
os procedimentos ficcionais adotados por Machado que orientam 
(pedagogicamente) o pacto entre leitora real e a leitora fictícia que 
ele tematiza, e o leitor implícito da teoria iseriana. Colocar-se em 
implicitude, para iser, é uma das condições de entrada do leitor no 
universo do ficcional. entrar na leitura é já aceitar o pacto proposto 
pela obra, que será negociado pelo leitor (e com ele) ao longo do 
processo, durante o qual se negarão ou se aceitarão tais ou quais 
regras engendradas pelas diversas instâncias narrativas, uma das 
quais o leitor implícito. Quando, na análise de Werneck, se observa 
que a leitora tematizada na obra machadiana participa de um pro-
cesso pedagógico em que sua experiência é um dado a ser levado 
em conta, em que “a curiosidade da leitora e sua intimidade com 
o texto são dados positivos a serem, entretanto, reelaborados pela 
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prática de um mestre que dispensa o assentimento e a passividade 
do leitor disposto a deixar-se conduzir”, de modo que 

o narrador dos textos de Machado espera transformar a mestra 
de peripécias, formada na escola do folhetim, em aluna capaz 
de defrontar-se com um outro texto, aquele que pelo potencial 
de ambigüidade, pela presença da metáfora, da alegoria, passa a 
exigir uma leitora com os olhos capazes de fazer da sua leitura um 
ato de criação, isto é, que se lance ao ato de ler com disposição 
criadora semelhante à do autor (WerNeCK, 1985, p. 135-136), 

o que se oferece ao leitor é um pacto específico, destinado a leito-
ras específicas, dessa maneira chamadas a participar do universo 
romanesco. elas assumirão nesse universo um papel de leitoras 
implícitas (na concepção iseriana), diferenciado dos leitores ho-
mens, porque a obra lhes oferece de antemão as estratégias para 
tal procedimento, ao invocar suas experiências diferenciadas de 
leitoras com relação àquele universo ficcional. o “mestre per-
verso” que caracteriza Machado (através de seus narradores) vai 
muito além de seu absoluto (e ímpar na ficção realista brasileira) 
domínio das estratégias narrativas do romance, de seu poder de 
manipulação das forças centrífugas e centrípetas que compõem 
as grandes artes. Tal mestria encontra-se igualmente no fato de 
Machado ter trabalhado ficcionalmente a questão do gênero de 
modo a: 1) compartilhar de uma certa postura ‘tutorial’, própria 
da relação escritor/leitora, bem como das relações sociais entre 
homem e mulher na sociedade patriarcal da passagem do século; 
2) rasurar essa postura, a partir do ficcional, pela utilização de 
uma fina ironia, do humor e dos jogos de linguagem; 3) resgatar 
como positividade a força do universo da experiência feminina, 
tematizando-a de forma explícita e convocando-a como inteligên-
cia ativa e ativadora das estratégias do texto e das tramas da vida, 
atentando para uma leitora que, como observa Werneck, 

ao invés de se esmerar na arte de reproduzir na vida o ficcional 
ou esperar que a ilusão por ele provocada viesse a se concretizar, 
partisse para reinventar a sua vida – uma lição possível de se tirar 
da leitura de romances – e para construir, junto com o escritor, 
os seus próprios livros de literatura (WerNeCK, 1985, p. 137).
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NOTAS
1 Como se sabe, O prazer do texto é uma obra em que Barthes se volta 

inteiramente para a apresentação de sua maneira particular de compreender 
o texto, como o lugar privilegiado de manifestação das formas literárias 
históricas. Trata-se de uma obra com o estilo peculiar de Barthes — ao 
menos do último Barthes, que funde teoria e crítica expressando-se, como 
a própria literatura o faz, através de imagens, de figuras, de metáforas. Na 
observação sobre o gênero, ele comenta: não existe nenhuma voz (Ciência, 
Causa, Instituição)’ por detrás’ do que ele [o texto] diz. ... o texto destrói até 
ao fim, ‘até à contradição’, a sua própria categoria discursiva, a sua referência 
sociolingüística (o seu ‘gênero’) (BARTHES, 1974, p. 70). 

2 Já em 1934, Mukarovsky e Jakobson discutiam a natureza do valor estético 
e mediavam a noção de objetividade a ele imputado: Apercebemo-nos — é 
claro — de que o valor associado à evolução, que proclamamos objetiva, 
é também um valor estético, posto que a unidade da evolução imanente é 
assegurada pela qualidade que distingue a Literatura, que faz dela uma arte. 
Trata-se, contudo, de saber o que entendemos por objetividade no plano do 
julgamento estético. A objetividade absoluta do valor estético, isto é, a sua 
independência absoluta em relação àquele que julga, é necessariamente um 
postulado apenas. Um postulado que nunca pode ser integralmente realizado, 
mas que deve ser sempre formulado (MUKAROVSKY, JAKOBSON, 1978, p. 
5).

3  Descritas por Keith Cohen como:
 Falácia intencional > confunde o poema com suas origens; é um caso particular 

daquilo que se conhece em filosofia pelo nome de ilusão genética. Começa-
se por tentar definir os critérios da crítica a partir das causas psicológicas do 
poema e acaba-se na biografia e no relativismo;

 Falácia afetiva > perde-se na psicologia do leitor. Para os New-Critics, 
os perigos acarretados por esta segunda ilusão são os de uma crítica 
extremamente subjetiva e impressionista;

 Falácia do mimetismo e da expressividade da forma > impregna menos a crítica 
que os próprios poetas. Por ela, o crítico recusa-se a considerar o poema 
como a imitação direta ou concreta de um fenômeno, de um objeto ou de uma 
experiência. O poema não é a transcrição de uma experiência do poeta, mas 
uma transformação dessa experiência; por conseguinte, experiência nova, 
irredutível;

 Falácia da comunicação > trata-se da idéia de que a poesia serve de veículo 
a doutrinas particulares que o crítico deve discernir e desprender do texto 
(COHEN, 1983, V. 2, p. 10-13).

4  Conforme observa COSTA LIMA (1988, p. 327). 
5  Ver a esse respeito COHEN, 1983, V.2, p. 25.
6  Veja-se, nesse sentido, COSTA LIMA, 1988, p. 319.
7 A polêmica entre Derrida e Searle vem situada pelo editor americano de 

Limited Inc., Gerald Graff, ao explicar que Searle recusara-se a permitir a 



96

impressão do ensaio Reiteração das diferenças: resposta a Derrida (no qual 
Searle responde ao Assinatura acontecimento contexto, ensaio em que o 
teórico francês retoma algumas das questões de Austin, relativas aos atos 
de fala, sobretudo a noção de ‘parasitário’ no enunciado performativo, longa 
e minuciosamente discutida), razão pela qual ele vem resumido pelo editor, 
com citações abundantes do texto de Searle, de modo que o leitor possa 
compreendê-lo do modo mais fiel possível. A contra-resposta de Derrida 
— tema de Limited Inc. a b c ... — constitui-se numa abrangente, minimal, 
arrasadora e belíssima desconstrução dos conceitos de Searle. Além disso, ele 
apresenta, no ‘Posfácio’, as implicações inerentes a uma ética da discussão, 
infringida pelo teórico norte-americano e por alguns de seus defensores, entre 
eles Habermas (DERRIDA, 1991).

8 Embora o conceito de Literatura venha alargando seu campo de significação 
para abranger as formas discursivas mais heterogêneas, o mesmo não se 
dá — pelo menos não na mesma medida — com relação ao ficcional. Este 
ainda diz respeito (embora nada garanta sua inalterabilidade) a um tipo de 
discurso que trabalha na clave da não-pragmaticidade, da não-verdade, da 
não-empiricidade dos fatos organizados em seu universo, de um recorte que 
constrói e organiza o mundo em discurso, utilizando os jogos de linguagem 
capazes de garantir a ambigüidade e a instabilidade necessárias à entrada da 
imaginação do leitor na obra. Por outro lado, não parece que se tenha chegado 
ao momento de poder colocar o ‘ficcional’ na relação de homologia com a 
‘crítica’ — nem mesmo em termos barthesianos — do modo como descrito 
por Costa Lima: Antes de finais do século XVIII, quando a literatura era vista 
como uma espécie de eloqüência, a História era um gênero literário. Por que 
estranharia que a crítica hoje aí estivesse? Se admitimos que, espaço da não 
verdade, a literatura é o espaço discursivo do ficcional, dizer que a crítica é 
um gênero literário supõe afirmar que ela é uma modalidade da ficção. Se o 
é, de onde ela retira o direito de interpretar e distinguir qualitativamente seus 
objetos? A pergunta final não obtendo resposta na seqüência do ensaio, 
mantém-se no leitor a dúvida sobre a posição do ensaísta quanto à natureza 
da relação entre o ficcional, a literatura e a crítica (cf. sobretudo p. 353 para 
tal hesitação). Quanto ao trecho que foi assinalado, talvez fosse mais preciso 
dizer não que a literatura “é o espaço discursivo do ficcional”, mas que o 
ficcional é um dos modos de ser da literatura — provavelmente um de seus 
modos mais privilegiados de ser (COSTA LIMA, 1988, p. 308). 

9 Tais constrangimentos dizem respeito à regra de exaustividade, às 
transformações da lógica simbólica e à anamorfose dirigida não pela 
subjetividade, mas pela linguagem do crítico (BARTHES, 1982, p. 222-225).

10 Termos referidos por Barthes com relação à escrita de Sade, Fourier e Loiola: 
por ser pensado como uma “forma”, o estilo implica uma “consistência”; 
a escrita, para retomar uma terminologia lacaniana, apenas conhece 
“insistências” (BARTHES, 1979, p. 12). 

11 A rigor, eu conheci escritores sem livros, cuja prática, linguagem, corpo, 
organização, davam a certeza de um verdadeiro texto, produziam em mim 
todos esses efeitos de um texto (BARTHES, 1982b, p. 72).

12 O sorriso da Medusa foi um ensaio que causou grande polêmica quando de 
sua publicação, sobretudo pelo tom de forte libelo, sob o qual Cixous exortava 
a mulher a afirmar-se enquanto tal, a escrever como tal, a tomar posse do 
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corpo e onde era postulada uma bissexualidade como locus da diferença, em 
recusa ao lugar da falta que a psicanálise concede à mulher, e uma capacidade 
de amor e doação, que seria própria da mulher e de sua capacidade de 
transformação. As críticas mais comuns aos termos do ensaio dizem respeito 
ao seu essencialismo, à subjetividade extremada e ao apelo ao biologismo. 
Olhando-o retrospectivamente, a idéia sobre o corpo como locus da diferença 
– que não era então apenas sexual ou biológica, mas também cultural – será 
ainda um tema privilegiado nas concepções posteriores da autora, ligado à 
escritura e à subjetividade que se reconhece – que se identifica – em outra 
(CIXOUS, 1988, p. 245-264).

13  Preferimos citar Barthes no original porque muito da força de seu estilo perde-
se na tradução. A citação de Shiach é a seguinte: To write the body, neither the 
skin, nor the muscles, nor the bones, nor the nerves, but the rest: an awkward 
fibrous, shaggy, raveled thing, a clown’s coat (SHIACH, 1991, p. 19).

14 Eneida M. de Souza, em ensaio sobre as noções de sujeito e de objeto, 
redimensionadas na crítica literária moderna pelo aporte da psicanálise, 
observa: A ‘indiscrição’ (no bom sentido) da linguagem psicanalítica permite 
a realização de pesquisas dessa natureza, a exposição da subjetividade e o 
culto de um novo tipo de investigador que, guardadas as devidas restrições, 
corre o risco de prejudicar seu texto pelo excesso de intromissões pessoais. 
É necessário lembrar que a inscrição do sujeito na escrita se realiza de forma 
fantasmática e imaginária, na qual o corpo se emblematiza e marca a sua 
assinatura, uma das várias estratégias de se lutar contra o simbólico e a morte 
(SOUZA, 1993, p. 8).

15 Toril Moi, discutindo o viés imaginário e as contradições implicadas em alguns 
temas caros a Cixous, observa: Mas vimos que inclusive a franqueza da Mulher 
que doa ou a pluralidade do modo de escrever bissexual, se caracterizam por 
imagens bíblicas, mitológicas ou elementares que nos devolvem ao tema do 
Imaginário. A diferença e a diversidade em questão se mostram assim mais 
parecidas com a perversão polimorfa da criança pré-edípica do que com os 
deslocamentos metonímicos do desejo na ordem simbólica. Mais adiante, 
tomando a noção de jouissance, comenta: A diferença que existe entre a 
‘jouissance’ do leitor barthesiano e o texto de Cixous é que enquanto o primeiro 
indica uma perda absoluta, um espaço no qual o sujeito se desintegra no nada, 
o segundo sempre manterá suas contradições na plenitude do Imaginário. Se 
essa observação final a respeito do Imaginário em Cixous parece inteiramente 
apropriada, não podemos entretanto concordar com a afirmação acerca 
do leitor de prazer em Barthes e de sua perda absoluta, conforme se pode 
observar ao longo de nossa discussão. (MOI, 1988, p. 129-130). 

16  Devo a lembrança da idéia de ‘confissão’, aqui referida, a Roberto Corrêa 
dos Santos, afinadíssimo semiólogo e interlocutor do imaginário, não fora ele 
um leitor das pulsações clariceanas, de que nos oferece precisa leitura em 
Lendo Clarice Lispector (1986).

17 Morag Shiach observa, a esse respeito, que o mais impressionante elemento 
nos escritos de Cixous sobre Clarice é o sentido de reconhecimento. Tendo 
estabelecido a importância política da escrita feminina para as mulheres, 
Cixous eventualmente encontrou uma mulher praticando tal escrita, com uma 
compreensão de suas implicações (SHIACH, 1991, p. 59).
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18 O termo é de Shiach, quando observa que Lispector parece oferecer um 
modelo de minimalismo ético e estilístico. Este, ao menos, é o aspecto de 
sua escritura que Cixous valoriza particularmente (SHIACH, 1991, p. 61).

19 Em O sorriso da Medusa ainda se podia ler uma oposição aberta à teoria, na 
medida em que tal atividade se situava no paradigma da linguagem patriarcal, 
sob cuja lógica os valores do feminino se viram até então obscurecidos: Não 
nos deixemos ser agarradas por uma análise ainda sobrecarregada de velhos 
automatismos. [ ...] Nem é questão de se apropriar de seus instrumentos, seus 
conceitos, seus lugares, ou de invejar-lhes sua posição de mestria (CIXOUS, 
1988, p. 257). Ao final da década de 80, em conversa com suas alunas de 
Seminário, o tom é mais cordial e não se trata mais de repudiar a teoria, mas 
de usá-la como auxiliar, de atravessá-la e de não torná-la um fetiche, conforme 
relata em Conversations (SELLERS, 1988, p. 144).

20 É no Sorriso... que Cixous desenvolve mais longamente suas concepções 
do que constituiria essa escrita feminina, escrita do corpo feminino, que ela 
reconhece em Colette, Marguerite Duras e Jean Genet (logo, o feminino não 
diz respeito ao sexo biológico apenas) e cujos traços confundem-se nas 
promessas de libertação que o ato de escrever anuncia às mulheres. Desse 
modo, dentre uma miscelânea de idéias, afirma aí que é impossível ‘definir’ 
uma prática feminina de escrita ... pois tal prática jamais poderá teorizada, 
fechada, codificada — o que não significa que não exista (p. 253) e associa 
tal prática à abolição da sintaxe, às lacunas na linguagem, como formas de 
subverter o discurso falocrático e patriarcal masculino (CIXOUS, 1988, 245-
264).

21 Por outro lado, em Cixous, a própria ficção também se contamina por essa 
escrita do escritor amado que deborda da leitura — Clarice Lispector vem a 
ser um dos personagens de Illa, tematizada aí como uma escritura que medeia 
o processo de identificação da protagonista (SHIACH, 1991, p. 95).

22 A citação de Wimsatt e Beardsley, feita por Tompkins, é a seguinte: A Falácia 
Afetiva é uma confusão entre o poema e seus resultados ... Ela começa por 
tentar derivar o modelo de crítica dos efeitos psicológicos de um poema e 
finda em impressionismo e relativismo (TOMPKINS, l980, p. IX).

23 Quanto às outras fases, a primeira seria a fase feminina, quando as mulheres 
procuram igualar-se aos homens, acreditam numa natureza intrinsecamente 
female, mas usam pseudônimos como modo de equiparar-se à cultura 
masculina; na segunda fase, de 1880 a 1920, que ela chama de fase feminista, 
as mulheres rejeitam as posturas acomodadas da fase anterior, denunciam a 
condição subalterna da mulher, e conquistam o direito ao voto (SHOWALTER, 
1985, p. 137-138). 

24 MODLESKI, T. Feminism and the power of interpretation (LAURETIS, 1986, 
p. 121-138).

25 É interessante observar as contradições que fundamentam um dos aspectos 
da écriture féminine, expostas nas teorias de Cixous, tomadas a Derrida e 
desenvolvidas sobretudo em O sorriso da Medusa, quando se faz a crítica 
do falocentrismo e de sua presença como um dos valores da sociedade 
ocidental responsáveis pelo silenciamento da voz feminina. Face a ele, a 
mulher precisaria contra-atuar com seu corpo, sua presença, sua écriture, 
em différance (CIXOUS,1988, p. 245-264).

26 FELMAN, 1989, p. 133-153.
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27 Trata-se aqui da crítica que Irigaray, na obra mencionada, faz aos conceitos 
de feminilidade postulados por Freud em Feminilidade e às metáforas sobre 
o feminino no mito da caverna, de Platão (FELMAN, 1989, p. 135). 

28 Até porque o ensaio de Felman apresenta uma característica que parece 
paradigmática das realizações da crítica feminista, no seu aspecto mais 
geral, e que diz respeito à utilização de um instrumental teórico eficientíssimo 
— nesse caso, a psicanálise e a desconstrução – que, ao ser desdobrado 
na leitura da obra, frustra enormemente o leitor, pelo descompasso entre o 
que se anuncia e a realização do anúncio. Aqui, Felman tem uma sacada de 
mestre, ao apontar o recorte que os dois comentadores fazem: numa novela 
composta de três partes, em que a experiência de guerra ocupa apenas um 
terço, aparecendo em flash-back para situar o modo e o momento em que 
a protagonista enlouquece, e sendo a narração dessa loucura, bem como a 
pedagogia usada pelos personagens masculinos para a cura, o tema central 
da obra, os dois comentadores simplesmente esquecem esse fato para tomar 
Adieu como uma fenomenal descrição da experiência de guerra. Observando 
pontualmente as falas dos críticos e desconstruindo-as, Felman, no entanto, 
perde-se no momento mesmo em que precisa ‘contra-ler’, porque alegoriza 
a loucura da mulher, trabalha na clave do símbolo e da decodificação dos 
sentidos, privilegiando o significado e o sentido oculto (FELMAN, 1989, p. 139). 

29 A frase de Showalter aparece em seu ensaio num contexto um pouco 
diferente do que Culler lhe confere. Na verdade, a hipótese de leitora é uma 
das características que Showalter confere a uma das variedades de crítica 
feminista [feminist criticism] – aquela que concerne à mulher como leitora, 
que ela chama crítica feminista [feminist critique]. A outra variedade, que ela 
considera mais importante, seria a ginocrítica, relacionada à mulher como 
escritora. O contexto da frase de Showalter é o seguinte: A crítica feminista 
pode ser dividida em duas variedades distintas. O primeiro tipo relaciona-se 
com a ‘mulher como leitora’ — com a mulher como consumidora da literatura 
produzida pelo homem, e com a maneira pela qual a hipótese de uma leitora 
mulher [‘female reader’] muda nossa apreensão de um dado texto, alertando-
nos para a significação de seus códigos sexuais (SHOWALTER, 1985, p. 128). 

30 MODLESKI, 1989, p. 131-132. 
31 DUPLESSIS, 1985, p. 271-291.
32 HUTCHEON, 1989, p. 141-165.
33 Observa-se aqui o já apontado caráter vicário da crítica feminista, e não poderia 

ser de outro modo: a cultura hegemônica é masculina e, mais importante ainda, 
o feminino como questão – teórica, acadêmica, cultural – vem-se constituindo 
a partir de meados desse século, em vários momentos e vertentes, fruto ‘tardio’ 
da sociedade moderna.

34 Lembremos, sobre esse aspecto, que também uma aluna é citada por Fish 
em outro ensaio dessa mesma coletânea, aí de forma bastante positiva, 
fato que passa ‘despercebido’ na postura defensiva que às vezes a crítica 
feminista assume. Em What makes an interpretation acceptable? Fish 
observa: Uma aluna minha recentemente demonstrou esse conhecimento 
[de que as estratégias interpretativas são aprendidas nas comunidades 
acadêmicas] quando, com um ar de quem confessa um segredo de estado, 
ela confidenciou que poderia frequentar qualquer classe, qualquer que fosse 
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o tema aí tratado, e ser aprovada seguindo uma entre várias das rotinas 
interpretativas já aprovadas: ela poderia ver o texto assinalado como uma 
instância de tensão entre a natureza e a cultura; ela poderia procurar no texto 
evidências de grandes oposições mitológicas; ela poderia argumentar que 
o verdadeiro assunto do texto era sua própria composição, ou que fingindo 
elaborar a narrativa o locutor estava fragmentando e deslocando suas próprias 
ansiedades e medos (FISH, 1980, p. 343).

35 Em ensaio, de certo modo ímpar entre nós, sobre o valor dos valores, em que 
descreve e situa os possíveis lugares que pode ocupar o discurso feminino 
emergente, em sua relação com outros discursos da cultura e em seu desejo 
de constituir-se como afirmação, como força (nova força, nova moeda, novo 
objeto, nova categoria, novo valor. Novo saber.), Roberto Corrêa dos Santos 
oferece, sob um viés nietzscheano, uma outra maneira de ler tal postura 
defensiva: Um princípio nocional, acolhido em totalidade, comporta sempre 
o perigo de ser tratado não como uma força afirmativa, brotada da fertilidade 
e do susto da diferença, mas como uma força reativa e conservadora, que, 
no empenho por distinguir, romper ou rebelar-se, se impõe como tendência 
imediata de igualar, de familiarizar o estranho, de oferecer-lhe um conteúdo 
precipitado: legítima vontade de reconhecer, toldada pela desastrosa 
necessidade de domesticar (SANTOS, 1991, p. 50). 

36  FISH, 1980, p. 1-17.
37  Dizemos ‘é possível notar’ a defesa de Fish contra as críticas que recebera 

porque, freqüentemente, ele se corrige por ter dito coisas que não disse nos 
textos a que se refere. Ao mencionar, por exemplo, o ensaio Literature in the 
reader, afirma: O argumento em “Literature in the reader” é montado (ou assim 
é anunciado) em nome do leitor e contra a auto-suficiência do texto, mas ao 
longo dele o texto torna-se mais e mais poderoso, e longe de ser liberado, 
o leitor encontra-se mais constrangido em sua nova proeminência do que 
antes. Mas todo esse ensaio é uma re-leitura dos postulados do New-Criticism 
com relação à ênfase que aí se confere às falácias afetiva e estilística (essa 
última tomada pelo viés da crítica ao superreader de Riffaterre) e termina 
com a defesa do seu (ou seja, de Fish) método que, contrário à sua correção, 
processa seu próprio usuário, que é também seu instrumento (p. 98)[ ...] O 
método, assim, permanece fiel a seus princípios; ele não tem um ponto de 
conclusão; ele é um processo; ele fala sobre experiência e é uma experiência; 
ele focaliza os efeitos e seu resultado é um efeito (p. 99). 

 Quanto às críticas, a de Jonathan Culler diz respeito aos problemas que as 
histórias de leitura em geral colocam, a saber: o que é que se lê quando se 
interpreta, se tudo que é lido resulta de estratégias interpretativas do leitor? 
Assim, teorias de leitura demonstram a impossibilidade de estabelecer 
distinções bem embasadas entre fato e interpretação, entre o que pode ser 
lido no texto e o sentido que se extrai a partir dele, ou entre texto e leitor, e 
então levar a um monismo. Tudo se constitui pela interpretação de tal modo 
que Fish admite não poder responder a pergunta a respeito do que os atos 
interpretativos são interpretações? (p. 75). Wolfgang Iser, por seu lado, 
observa que o problema no método de Fish é que ele abandona o modelo 
transformacional num momento vital para ele e para seu conceito. O modelo 
de fato interrompe-se justamente quando alcança uma das mais interessantes 
tarefas: clarificar o processamento de textos literários — um ato que seria 
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grotescamente empobrecido se reduzido aos termos de mera gramática. Mas é 
também nesse ponto que o conceito de leitor informado perde sua moldura de 
referência e se transforma em um postulado que, apesar de toda plausibilidade 
de suas premissas, é muito difícil de consolidar-se porque ele justificadamente 
abandona o modelo numa junção particular [a da estrutura profunda com a 
estrutura de superfície], mas só pode então invocar uma experiência que, 
embora indiscutível, permanece inacessível ao teórico (CULLER, 1992, p. 
64-83 ; ISER, 1978, p. 20-50).

38 Um dos momentos em que Fish vai discutir a noção de subjetividade diz 
respeito ao conceito de literatura que, para ele, é decidido pelo leitor: não 
é que a literatura exiba certas qualidades formais que leve a um certo tipo 
de atenção; ao invés, prestar um certo tipo de atenção como a definida pelo 
modo de compreender a literatura resulta na emergência da observação 
de propriedades que conhecemos de antemão como sendo literárias. Na 
crítica que se faz a seguir, Fish condena nessa sua visão um excesso de 
subjetivismo, que se resolve a seguir pelo conceito de comunidade a que 
tal sujeito pertence. Aqui, parece que Fish pratica aquele excesso de crítica 
com relação a si mesmo já observado, pois não há possibilidade de haver um 
indivíduo, isolado em si mesmo, fora de qualquer contextualização simbólica 
ou social, decidindo o que é ou não literatura, ou qualquer outro objeto da 
cultura (FISH, 1980, p. 10-11).

39 ISER, 1978, p. 53-103. 
40 Estamos conscientes de que quando adjetivamos a ‘leitora’ como feminista 

– ou mesmo antes, quando postulamos uma leitora – já inscrevemos uma 
característisca a esse sujeito passível de ser compreendida como um dos 
elementos do seu repertório (aqui entendido como um conjunto de valores 
organizado verticalmente, suscetível de sofrer transformações no encontro 
com o texto), com todas as conseqüências que esse conceito carreia no corpo 
da teoria de Iser. No entanto, não parece possível pensar um leitor que, na 
ausência dessa marca de gênero feminino, constitua-se como um paradigma 
de sujeito neutro, desmarcado. Tal leitor também é sobredeterminado por um 
gênero que, por não aparecer na letra, não se torna menos presente.

41 Seja através da postulação de um tipo de discurso particular, inerente ao 
feminino, configurado no que Hélène Cixous chama de écriture féminine (cf. 
Cap. 3.2), seja através da análise desses discursos a partir de instrumentais 
teóricos provenientes da psicanálise, da semiótica, da desconstrução, em que 
se problematiza não apenas o universo interno das formas ficcionais, mas a 
própria categoria da representatividade e do discurso.

42 Embora a questão do gênero não seja levantada por Werneck, nem se 
discutam suas implicações teóricas, é disso que se trata no confronto entre 
os procedimentos da crítica da época e os discursos ficcionais legitimadores 
de uma específica expertise da leitora-mulher — mobilizada, tematizada e 
incentivada na própria trama da obra dos dois escritores (WERNECK, 1985, 
p. 83-137).
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3 SUJEITO,  
 SUBJETIVIDADE,  
 GÊNERO

For exclusion implies intention, and such an intention cannot 

be perceived in a family of forms. 

(H.U.Gumbrecht)

3.1 AS VáRIAS VOzeS

uma das questões centrais para a crítica feminista no campo da 
literatura diz respeito à discussão em torno do sujeito que lê e do 
sujeito que escreve, bem como do estatuto dos personagens ficcio-
nais, focalizados como personae, a partir de uma ótica circunscrita 
pela noção de gênero. Tal noção vem sendo posta em circulação 
pela crítica feminista, com mais ênfase, a partir da década de 70, 
acompanhando o movimento geral de desconstrução empreendido 
pelas teorias pós-estruturalistas, tanto aquelas seminais produzidas 
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pelo pensamento francês de Barthes, Derrida, Foucault, Deleuze, 
Baudrillard, quanto as releituras desses autores – especialmente 
a de J. Derrida – levadas a cabo nas últimas décadas pelo crítica 
acadêmica norte-americana, representada sobretudo pelas obras de 
Jonathan Culler, J. Hillis Miller, Paul de Man, Geoffrey Hartman, 
Christopher Norris. Coube à crítica feminista trazer a questão do 
gênero à cena do debate desconstrutivista com força de perma-
nência, de modo a redimensionar os enfoques sobre a categoria 
fundadora na filosofia humanista ocidental relativa ao estatuto do 
sujeito e da subjetividade.

olhar a produção e a recepção dos objetos da cultura (ocidental, 
patriarcal) sob a ótica das relações de gênero implica pôr em ques-
tão a centralidade do sujeito masculino como ponto de referência a 
partir de onde são avaliados, julgados e definidos os valores de tal 
cultura, o que tem significado para a mulher, o outro do masculino, 
uma posição hierarquicamente inferior quanto aos atributos (e às 
atribuições) que lhe são socialmente conferidos. Tal tarefa – a de 
pôr em questão o sujeito da cultura1 e observá-lo como sujeito 
gendrado –, empreendida pela crítica feminista contemporânea, 
não poderia realizar-se (como também não o poderia o próprio 
movimento geral da desconstrução nas suas diversas instâncias 
e ramificações disciplinares) sem as obras fundadoras de Michel 
Foucault e de Jacques Derrida. o estudo sobre as relações entre 
poder e saber, entre o conhecimento, o sujeito e a verdade na 
passagem da episteme clássica para a moderna, que o primeiro 
realiza a partir da releitura de Marx, Nietzsche e Freud, fundou um 
novo paradigma na compreensão do sujeito das ciências humanas, 
a partir do qual as noções de profundidade (quanto ao saber) e de 
origem (com relação à verdade) estão abaladas; a descontinuidade 
e a dispersão, ao invés da linearidade e da homogeneidade, são as 
forças motrizes dos acontecimentos e da história; a concepção de 
sujeito, a partir da época moderna – na verdade, esse seria um traço 
distintivo capital na passagem do sujeito clássico ao moderno – 
passa a estar relacionada às formações discursivas que regulam os 
saberes e os poderes, de modo a inscrever-se também como objeto 
de práticas interpretativas plurais que, longe de conferir-lhe uma 
essência, inserem-no na cadeia discursiva reguladora dos objetos 
e das coisas, de que se torna doravante parte. assim, 

na época clássica (séculos XVii e XViii), o lugar do conhe-
cimen-to do sujeito é aquele a partir do qual ele é capaz de 
explicar não só as coisas como também este conhecimento que 



105

tem sobre as coisas. Daí se poder dizer que, na época clássica, 
o sujeito é marcado pela capacidade de representar e de ter 
consciência dessa representação. a episteme moderna (século 
XiX) vai ser testemunha de uma outra concepção de sujeito, 
na medida em que surge uma reflexão filosófica – analítica da 
finitude – marcando o homem no paradoxo do “duplo empírico- 
trans cendental”, pelo fato de ele ser a condição dos conteúdos 
empíricos (vida, trabalho e linguagem) e, ao mesmo tempo, neles 
estar inserido (BorBa, 1985, p. 177-178). 

essa nova forma de representação2 institui um outro sujeito no 
horizonte da época moderna. Tal sujeito e tais formas de represen-
tação, bem como as instâncias discursivas, enquanto aparatos de 
controle, que constituem e legitimam as práticas de sexualidade 
(e, portanto, de subjetividade) do homem ocidental – temas privi-
legiados pelos projetos arqueológico e genealógico foucaultianos 
– serão, entretanto, redimensionados pela crítica feminista a partir 
do pressuposto de gênero, até então minimizado, como observa 
Teresa de Lauretis no ensaio A tecnologia do gênero, em cujo título 
inscreve-se tanto o débito, quanto a crítica a Foucault: 

Mas devemos dizer desde o início, e daí o título deste artigo, que 
ao pensar o gênero como produto e processo de um certo número 
de tecnologias sociais ou aparatos biomédicos, já se está indo 
além de Foucault, cuja compreensão crítica da tecnologia sexual 
não levou em consideração os apelos diferenciados de sujeitos 
masculinos e femininos, e cuja teoria, ao ignorar os investimentos 
conflitantes de homens e mulheres nos discursos e nas práticas 
da sexualidade, de fato exclui, embora não inviabilize, a consi-
deração sobre o gênero (LaureTiS, 1992, p. 25).

 embora o ensaio de Lauretis ofereça uma compreensão singular 
da questão do gênero enquanto categoria teórica estruturante e 
estruturada nas relações sociais, discutindo-a de modo inovador 
no seio do conceito de ideologia althusseriano, a relação que se 
estabelece aí com o projeto foucaultiano implica duas ordens de 
considerações gerais: a primeira diz respeito à posição de depen-
dência que a crítica feminista guarda vis-à-vis à tradição crítica 
masculina, lendo-a para desconstrui-la em seu próprio benefício; a 
segunda consideração, dependente da anterior, relaciona-se com o 
caráter dessa desconstrução, no seu sentido metodológio e, mesmo, 
epistemológico: trata-se de saber como se realiza e de que modo 
se torna possível compatibilizar – se for o caso, e talvez não o 
seja – um tipo de crítica (ou de postura crítica)3 tópica, pontual, 
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da ordem da intervenção, quando ela é dirigida a um campo de 
conhecimento e de saber cujo autor pode, se pensado em termos 
amplos, ser tomado como um “instaurador de discursividade”, 
no sentido que o próprio Foucault empresta a pensadores como 
Freud e Marx, autores, “na ordem do discurso”, “de mais do que 
um livro – de uma teoria, de uma tradição, de uma disciplina, no 
interior das quais outros livros e outros autores vão poder, por sua 
vez, tomar lugar”, instaurando assim “a possibilidade e a regra de 
formação de outros textos” (FouCauLT, 1992, p. 57-58). Quan-
do a crítica feminista intervém numa tal ordem discursiva, ela o 
faz de um modo distinto da retomada dos autores franceses feita 
pela crítica acadêmica norte-americana, no sentido de que há uma 
diferença entre, digamos, a leitura que um Jonathan Culler faz de 
Foucault e de Derrida, e um comentário como o mencionado, feito 
por Teresa de Lauretis. No primeiro caso, trata-se de dar seqüência 
ao pensamento desconstrutor dos franceses, explicá-lo e, falando 
a partir do mesmo campo discursivo, inscrevê-lo no seio de outra 
tradição (mais pragmática, talvez, no caso da norte-americana), 
suplementando o discurso primeiro e diferindo-o indefinidamen-
te, para usar uma terminologia própria a ele. No segundo caso, 
trata-se de reconhecer4 a abertura epistemológica que tal reflexão 
imprimiu às pesquisas sobre as ‘comunidades periféricas’ ou 
grupos não-hegemônicos, mas ao mesmo tempo – e no mesmo 
gesto – colocar-se numa posição crítica em relação a ela, a partir 
de um pressuposto inteiramente estranho ao seu projeto original, 
ou seja, o não-comprometimento com a questão do gênero. Nos 
três volumes da História da sexualidade Foucault propõe-se

levar em consideração o fato de se falar de sexo, quem fala, os 
lugares e os pontos de vista de que se fala, as instituições que 
incitam a fazê-lo, que armazenam e difundem o que dele se diz, 
em suma, o ‘fato discursivo’ global, a ‘colocação do sexo em 
discurso’ (FouCauLT, 1984, p. 16). 

Não parece possível, portanto, haver neutralidade quando se 
postula um ponto de vista, um quem fala, principalmente quan-
do o tema que se aborda diz respeito à sexualidade, implicado 
sempre em questões relativas às noções da biologia pelas quais 
se distinguem homens e mulheres. embora esse ponto de vista 
e esse quem fala – ou seja, as várias formas pelas quais as tec-
nologias dos discursos sobre a sexualidade foram disseminadas 
pelos aparatos religiosos, médicos, jurídicos e difundidas pelas 
instituições sociais – sejam privilegiadamente regidos pela voz 



107

masculina, nas épocas descritas por Foucault, não se pode pedir 
dele um compromisso com o gênero porque tal projeto, em sua 
vontade de descrever procedimentos discursivos, mais do que 
avaliar ou julgar posturas ou comportamentos com relação a uma 
possível ética das sexualidades, não se alinha a uma causa, não se 
compromete politicamente ou ideologicamente – clave principal 
na qual trabalha e pela qual transita a crítica feminista. Tal obser-
vação não significa que o pensamento de Foucault – ou o de outros 
“fundadores de discursividade” – se apresente como impermeável 
a uma crítica ideologicamente comprometida, mas que postular o 
compromisso com o gênero para determinadas produções de saber 
e de discurso seria inviabilizá-las por dentro, seria emprestar-lhes 
outra força, diversa daquela que as funda e as impulsiona. Nesse 
caso, não se trata apenas de sugerir um outro tema, passível de 
ser desenvolvido pelo saber ou pela teoria em questão. Trata-se de 
imprimir um enfoque diverso à matéria mesma de que tal teoria 
ou saber é constituído. Se tomarmos a psicanálise freudiana como 
contraponto a essa questão, é possível perceber com clareza que 
as revisões e críticas efetuadas pelas psicanalistas feministas sobre 
temas basilares dessa disciplina – como aquelas relacionadas ao 
complexo de Édipo e ao temor da castração; à diferenciação da 
sexualidade feminina por refração ao elemento fálico masculino; 
à interdição representada pela figura do pai e pela ruptura com a 
imagem materna de plenitude; à ênfase em aspectos de fragilização 
do ego feminino – foram feitas sob uma base de gênero, mas isso 
se deu a partir de Freud, ou seja, o conceito de inconsciente, por 
exemplo, continua vigendo dentro do modelo crítico feminista nos 
moldes do desenvolvimento dado a ele pela teoria da psicanálise, 
nesse caso, freudiana, ou, como observa Foucault: 

dizer que Freud fundou a psicanálise não quer dizer (não quer 
simplesmente dizer) que encontramos o conceito da libido ou a 
técnica de análise dos sonhos em abraham ou Mélanie Klein, 
quer dizer que Freud tornou possível um certo número de di-
ferenças relativamente aos seus textos, aos seus conceitos, às 
suas hipóteses que relevam de próprio discurso psicanalítico 
(FouCauLT, 1972, p. 60). 

Se as diferenças geradas pelos textos de Freud não inviabilizam as 
formulações originais da psicanálise, nem seu aparato metodoló-
gico-conceitual (e uma das razões para isso talvez se encontre no 
seu aporte mesmo de método) – ao contrário, reafirmam-nas em 
diferença – o mesmo não se dá com relação ao projeto de Fou-
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cault, da ordem de um saber mais específico, mais recortado com 
relação ao campo das amplas indagações filosóficas (no caso da 
tematização dos discursos sobre a sexualidade) e, sobretudo, mais 
comprometido não com a fundação de um método, suscetível de 
aplicação, ou de uma possível ciência, destinada à generalização, 
mas com outras e inovadoras estratégias de interpretação, válidas 
com relação aos objetos que constroem, recortando-os. Quando 
Lauretis utiliza a expressão “ir além de Foucault”, sugere uma 
crença aparente no fato de que apenas genderizar um tema possa 
significar superá-lo, e esse é um risco que a crítica feminista vem 
assumindo, na medida em que se inscreve, mais freqüentemente, 
como a contraface de reflexões já desenvolvidas nas disciplinas 
de que compartilha. 

a discussão a respeito do estatuto do sujeito feminista5 e dos temas 
da subjetividade e do gênero, a ele relacionados, apresenta uma 
dupla vertente, ao mesmo tempo paradoxal e coerente com as múl-
tiplas e heterogêneas formas de saber contemporâneas. Coerente 
na medida em que se inscreve no movimento geral de questiona-
mento quanto aos valores que o humanismo clássico nos legou, 
dentre eles o de homem, biologicamente compreendido, e categoria 
genérica a partir da qual as culturas patriarcais derivam a neutra-
lidade do gênero humano, seus valores fundadores e matriciais. 
Paradoxal porque, tributária desse movimento epistemológico de 
descentramento do sujeito, a crítica feminista repropõe o tema, a 
partir de uma perspectiva de afirmação e de resgate, procurando 
negociar a fundamentação teórica de seu projeto tanto no seio da 
crítica ao sujeito (masculino) do humanismo clássico, quanto no 
das vertentes contemporâneas – pós-modernas  – do saber, em 
cumplicidade com as formas micropolíticas de poder dos grupos 
marginalizados, descentrados. além dessa dupla pertinência, a 
crítica do sujeito, realizada sob uma perspectiva feminista, relê a 
psicanálise freudiana, refutando sobretudo os conceitos relativos 
à formação da sexualidade e da feminilidade da mulher, conforme 
estabelecidos por Freud, bem como, retomando Lacan, explora e 
enfatiza a importância da fase pré-edípica como um momento em 
que a imagem materna adquire função estruturadora do sujeito, re-
trabalhando a formulação do psicanalista francês sobre a estrutura 
do inconsciente como linguagem numa perspectiva que recupera 
a ênfase da primeira relação do infante com as falas amorosas 
maternas. Nesse sentido, a crítica psicanalítica feminista refaz o 
percurso da constituição do sujeito (tanto freudiano, quanto laca-
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niano), procurando reexaminar a relação primeva com a mãe – e 
a função da maternidade – fora dos parâmetros mais rigorosos da 
negatividade e da culpa que a figura feminina detém naquela tradi-
ção; reelabora igualmente a tríade conceitual lacaniana do real, do 
simbólico e do imaginário e introduz novas relações revitalizadoras 
para a compreensão da fase pré-edípica, como expressas na obra, 
inovadora e original nesse aspecto, de Julia Kristeva.

observar mais de perto as linhas teóricas de força que dão suporte 
às discussões, na perspectiva da crítica feminista, sobre o estatuto 
do sujeito, da subjetividade e do gênero nos discursos da represen-
tação artística em geral, e literária em particular, significa mover-se 
em torno, fundamentalmente, das duas concepções de sujeito que 
se enfrentam contemporaneamente no campo do saber: a primeira, 
tributária do iluminismo, organiza-se em torno das idéias de pleni-
tude, de verdade, de racionalidade (cartesiana), toma a centralidade 
do sujeito como ponto de referência para o conhecimento do objeto 
e rege a produção da arte modernista; a segunda, contrapondo-se 
a essa, regeria a dispersão, a multiplicidade e a heterogeneidade 
do sujeito em situação e em perspectiva, própria das produções 
da pós-modernidade. entre as duas, a crítica feminista transita e 
encaminha suas próprias contradições internas.

3.2 PROBleMATIzANDO OS SUJeITOS

abordando o modo como o século XiX efetuou a exclusão da 
mulher do reino da grande arte, andreas Huyssen inicia o ensaio 
Mass culture as woman: modernism’s other com uma discussão 
a respeito da relação entre o tipo de romances que a personagem 
emma Bovary lia e as leituras feitas pelo próprio Flaubert durante 
o período de sua formação no Colégio de rouen, que incluíam 
igualmente os romances românticos. Huyssen cita um trecho de 
Mme. Bovary, onde Flaubert descreve, de modo irônico, o tipo 
de literatura preferido de sua personagem: romances-folhetim 
lacrimejantes e centrados em peripécias amorosas. o encami-
nhamento da questão proposto a seguir pelo ensaísta é feito nos 
seguintes termos: 

evidentemente, é bem conhecido que o próprio Flaubert foi 
capturado pela mania dos romances românticos durante seus 
dias de estudante no Colégio de rouen, e as leituras de emma 
Bovary no convento têm de ser compreendidas contra esse 
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pano de fundo da história da vida de Flaubert – um ponto que 
os críticos raramente mencionam. entretanto, há amplas razões 
para se perguntar se o adolescente Flaubert lia esses romances 
do mesmo modo que emma o teria feito, se houvesse realmente 
existido – ou, quanto a essa questão, como mulheres reais daquele 
tempo os liam (HuYSSeN, 1987, p. 44). 

o que nos propõe Huyssen aqui não é apenas uma aproximação 
original quanto à relação entre autor/obra/personagem, mas uma 
leitura crítica do modernismo6 numa perspectiva firmemente 
gendrada, a partir da qual se desenvolve o tema específico por ele 
recortado: a exclusão da cultura de massas (associada à mulher) 
do reino da grande arte e da cultura autêntica (prerrogativa dos 
homens) foi efetuada em homologia com a exclusão da mulher da 
sociedade industrial burguesa emergente. Nesse sentido, Huyssen 
observa que 

na época do socialismo nascente e dos primeiros grandes movi-
-mentos de mulheres na europa, as massas batendo no portão 
eram também mulheres, batendo no portão de uma cultura 
dominante masculina [male-dominated culture] (HuYSSeN, 
1987, p. 47). 

Daí a problematização do dictum flaubertiano – Madame Bovary 
c’est moi –, no qual aprendemos a reconhecer uma certa grandeza 
no gesto de entrega do autor à profunda cumplicidade com seu 
personagem, tanto mais inequívoca porquanto formulada por um 
escritor cuja impassibilidade e rigor formais a tradição crítica 
tem reconhecido como traços que constituem sua alta literatura. 
a questão é que Flaubert não era Mme. Bovary e esse dado faz 
toda a diferença para uma crítica na perspectiva feminista, como 
se coloca a de Huyssen aqui, e um de seus argumentos a respeito 
das inscrições de gênero no debate sobre a cultura de massas 

é que a mulher (Madame Bovary) é situada como leitora de uma 
literatura inferior – subjetiva, emocional e passiva  – enquanto o 
homem (Flaubert) emerge como escritor da genuína, autêntica 
literatura – objetivo, irônico e no controle de seus meios estéticos 
(HuYSSeN, 1987, p. 46). 

o mito da impassibilidade de estilo do autor contrasta com a 
confidência de uma cumplicidade que a realidade dos fatos na 
série literária e na série social nega. exatamente porque não era 
Mme. Bovary é que Flaubert pôde distanciar-se com relação à 
subjetividade feminina para criar sua personagem, e igualmente 
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porque não era Mme. Bovary pôde utilizar sua bagagem de leituras 
românticas, feitas na adolescência, e ironizar sobre elas quando 
experienciadas por sua protagonista. Se o pronome de terceira 
pessoa empregado por Flaubert em seu romance serviu-lhe de 
álibi para sua defesa (ao tomar o distanciamento que o caracteriza 
como prova de que não fora ele, autor, quem infringira a moral 
da época, mas a personagem do romance), a primeira pessoa do 
dictum comporta uma série de outras questões, relativas ao esta-
tuto do sujeito, da subjetividade e do gênero, problematizando a 
função do pronome ‘eu’ como dêitico de pessoa;7 a função autoral 
e sua relação com o mundo ficcional; a representação literária e o 
estatuto das personagens em sua relação com as imagens de mu-
lher que as obras, sobretudo as do realismo clássico, configuram; 
a construção de imagens de subjetividade e de identidade com 
marcas específicas de gênero. esses são temas vitais para a crítica 
feminista e tanto Catherine Belsey, na perspectiva do realismo, 
quanto Linda Hutcheon,8 na da pós-modernidade, já analisaram o 
estatuto dos papéis conferidos aos sujeitos ficcionais femininos. 
Situando o modo como o sujeito ficcional é engendrado na litera-
tura do humanismo liberal, Belsey observa que 

a forma do texto realista clássico atua em conjugação com a teoria 
da expressividade e com a ideologia, interpelando o leitor como 
sujeito. o leitor é convidado a apreender e a avaliar a ‘verdade’ 
do texto, a interpretação coerente, não-contraditória do mundo 
como ele é apreendido por um autor cuja autonomia é a origem 
e a prova da verdade da interpretação (BeLSeY, 1982, p. 75). 

É talvez essa autonomia e essa completude que comprometem a 
frase-confissão flaubertiana, na medida em que a posição de su-
jeito que ocupa – seja como autor, no espaço das trocas sociais, 
seja, por outro lado, como o narrador privilegiado do romance, 
no espaço da ficção que cria – é incompatível com a posição de 
sujeito passível de ser ocupada pela imagem de mulher que emma 
Bovary representa.

o estatuto do sujeito que a estética modernista9 subscreve está 
comprometido, fundamentalmente, com a noção de racionalidade 
e com o espírito emancipatório advindos do iluminismo. a defesa 
de tal concepção passa a interessar a uma determinada vertente 
da crítica feminista (anglo-americana, sobretudo) na medida em 
que ela reconhece no feminismo um componente essencialmente 
emancipatório com relação ao sujeito mulher, definido por suas 
práticas sociais, por seus modos de representar-se e de ser repre-



112

sentado nas diversas formas de expressão culturais, pelas marcas 
de gênero que caracterizam as diferentes funções atribuídas aos 
indivíduos do sexo masculino e feminino. Se, por um lado, a ques-
tão da representação na obra literária não pode ser confundida com 
a expressão de uma identidade real do/a autor/a, a partir da qual 
se julgam os preconceitos que regeriam determinada construção 
de personagem feminino, por outro lado, o romance realista do 
século XiX está carregado de várias historicidades: a historicidade 
da forma (ele situa-se como ‘modelo’ de uma determinada escri-
ta); a historicidade dos conteúdos de mudança social (ele emerge 
como expressão da nascente sociedade industrial burguesa); a 
historicidade do gênero (ele inaugura aquilo que se compreende 
hoje como o romance moderno); a historicidade das relações entre 
representação e mundo representado (toda uma discussão posterior 
a respeito da idéia de mimesis repousa sobre essa relação). o que 
a crítica feminista vai acrescentar a essas historicidades múltiplas 
e heterogêneas é ainda outra historicidade: a da relação entre o 
surgimento do romance moderno e o estatuto da identidade e da 
subjetividade da mulher, cuja interação começa agora a ser mape-
ada. Nesse sentido, a primeira observação a ser feita diz respeito 
ao fato de que o romance surge tendo como público privilegiado 
a leitora mulher; a segunda, diz respeito à função da arte como 
um dos elementos da cultura aptos a contribuir para a organização 
das subjetividades e das identidades tanto de homens, quanto de 
mulheres.10 Do novo mundo burguês que surgia, promovendo a 
emancipação e a independência do indivíduo com relação às for-
mas de sujeição social, no entanto, as mulheres estavam excluídas, 
porque estavam excluídas naturalmente – isto é, por sua própria 
natureza – do universo da razão, reduto privilegiado do sexo 
masculino. Cora Kaplan, analisando (a partir de uma perspectiva 
socialista) o modo como os temas da subjetividade, da classe e 
da sexualidade aparecem na obra da escritora e feminista do final 
do século XViii, Mary Wollstonecraft, observa como rousseau, 
um dos mais proeminentes filósofos do humanismo das Luzes, 
cujas idéias foram assimiladas pelas primeiras feministas, aborda 
a questão da educação e da formação dos futuros cidadãos, homens 
e mulheres, no Émile (1762), obra que “descreve o crescimento 
e a educação do novo homem, progressista e burguês, capaz de 
exercer as liberdades republicanas de uma sociedade reformada”. 
(KaPLaN, 1990, p. 155). No trecho citado por Kaplan,11 do livro 
V, rousseau adverte que as mulheres 
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necessitam ser sujeitadas toda sua vida, sob a restrição mais 
cons-tante e severa que é aquela do decoro; faz-se também 
necessário acostumá-las desde cedo a tal confinamento que ao 
final ele não lhes custe excessivamente... devemos ensiná-las 
acima de tudo a manter um controle rigoroso sobre si mesmas 
(KaPLaN, 1990, p. 155-156). 

em face de tais limites, Kaplan observa um dos modos possíveis 
de a mulher lidar com a contradição expressa por uma sociedade 
que punha na racionalidade do sujeito uma das condições de sua 
emancipação e de seu progresso, ao mesmo tempo que expunha, 
através da representação romanesca, a intrínseca natureza corrupti-
va e desregrada da mulher, quando deixada à mercê de si e de seus 
impulsos naturais (leiam-se impulsos ligados ao exacerbamento 
das paixões, dos sentidos): no caso de Wollstonecraft, para defen-
der as mulheres quanto à não-razão que rousseau lhes confere, 
bem como no intuito de subverter a força fatídica “da descrição 
rousseauniana da sexualidade infantil inata da mulher [innate 
infantile female sexuality]” (KaPLaN, 1990, p. 157) ela, con-
traditoriamente, reafirma o aspecto sexual de suas constituições, 
mas para professar a crença em que a natureza pode ser domada 
pelas constrições sociais, pelo uso das regras da boa racionalidade, 
instrumento para o domínio das paixões. Daí a crítica feita por 
Wollstonecraft ao excessivo consumo das novelas sentimentais 
feito pelas mulheres que, ao invés de reforçar a prática do controle 
das emoções, induziam as mentes femininas às evocações eróticas. 
Nesse sentido, observa Kaplan, 

embora Wollstonecraft acrescente que ela prefere que as mulheres 
leiam romances a não lerem nada, ela situa uma interação parti-
cularmente sexualizada e gendrada entre as mulheres e o texto 
imaginativo narrativo, de tal modo que as mulheres tornam-se, 
em última instância, leitoras receptivas facilmente movidas para 
a atividade imoral pela representação ficcional da intriga sexual 
(KaPLaN, 1990, p. 159). 

Particularmente sexualizada e gendrada porque a relação instru-
mental estabelecida entre os discursos das narrativas ficcionais (de 
ordem artístico-cultural) e das narrativas político-ético-sociais (da 
ordem do aprimoramento moral do novo homem, requerido pela 
nova sociedade) visava particularmente ao controle da imaginação 
das mulheres e de seus valores morais, ambos vigendo em estreita 
dependência. Se os discursos emancipatórios podiam ser procla-
mados com orgulho pelo homem da razão, à mulher, estando-lhe 
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interditada a esfera pública em que tal domínio efetivava-se, 
convinha o desenvolvimento de uma outra moralidade, alimen-
tada no espaço físico da casa, das relações privadas na família e 
dos valores inerentes às suas funções nessas esferas. o romance 
folhetim oferecia-lhe uma porta de saída, através da imaginação 
(criadora e receptora), para o impasse entre a emancipação e a 
liberdade (na esfera pública) e as restrições impostas pelos papéis 
(na esfera privada), ao mesmo tempo em que educava e formava as 
subjetividades femininas em consonância com os valores morais 
então requeridos para ela:12 punir severamente as heroínas, infra-
toras dos padrões de conduta prescritos às mulheres, podia ser um 
dos artifícios dessa pedagogia. essa também poderia ser uma das 
razões por que o dictum flaubertiano não passaria de uma frase 
de espírito, de cunho levemente cínico (mais que irônico, talvez), 
de um ponto de vista feminista – pois o livro de Flaubert não foi 
censurado por causa de sua suposta imoralidade para a época, 
mas precisamente porque tal imoralidade consistia em abrir para 
a sua personagem feminina (e, na perspectiva de então, para a sua 
leitora) as portas de uma imaginação lasciva e adúltera.13 uma das 
razões por que a visada crítica feminista sobre os universos da re-
presentação literária na época moderna tematiza necessariamente 
a questão do sujeito e da subjetividade está ligada ao fato de que 
tais temas constituem um dos fundamentos dessa estética – e de 
uma determinada ética. igualmente, uma das razões pelas quais 
essa mesma visada crítica aparece, contemporaneamente, como 
um projeto marcadamente ambivalente, entre inovador para os 
estudos literários, por seu aporte de gênero e, de certo modo, déjà 
vu, reside nessa nova aproximação feita às obras da literatura mo-
derna: quando toda uma tradição crítica já formulou um cânone 
oficial de leituras de tais obras, a crítica feminista volta a elas (e 
isso significa retomar um longo, estabelecido e estabilizado acervo 
de obras e de críticas a elas) para freqüentemente apenas lembrar: 
mas não esqueceram alguma coisa em toda essa história, não? 
essa alguma coisa, o estatuto do gênero, seja na concepção dos 
personagens, seja nas leituras e comentários da tradição crítica 
masculina, nem funda um método, nem faz tabula rasa dessa 
tradição – ela a rasura, a lê de viés, desarranja o concertado. isso 
é pouco, irrelevante, até, para uns. isso é muito, fundamental 
mesmo, para outras.

Se o acervo de obras modernas (românticas e realistas) fornece à 
crítica feminista um largo campo para explorar as relações entre 
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os modos de representação da subjetividade e do sujeito, isso se 
dá porque um dos vetores que regulam a economia de tais obras 
é a centralidade conferida aos sujeitos – das classes sociais, dos 
conflitos sentimentais, das relações familiares – em consonância 
com as discussões sobre os atributos do novo sujeito, exigido então 
pela sociedade que emergia. Pontuar o aspecto também gendrado 
presente em tais relações é o enfoque original proposto pela crítica 
feminista e sua contribuição aos estudos literários nesse âmbito 
se mostra indiscutível. a questão fica mais complicada quando 
se trata de compatibilizar a necessidade de resgate de um sujeito 
feminino, em sua relação com um sujeito mulher, com a vertente 
pós-moderna da crítica, que coloca em xeque a concepção mesma 
de um sujeito, considerando-o nesse caso um efeito de discurso, 
produzido em linguagem, mais do que uma enteléquia.

Se mapearmos os modos como as diversas linhas críticas femi-
nistas têm abordado o tema, é possível observar que, em termos 
amplos e sem implicações de excludência, a questão do sujeito, 
vinculado ao tema da subjetividade, desenvolve-se no campo da 
crítica feminista francesa subordinado aos postulados do modelo 
psicanalítico com que trabalham suas mais fecundas represen-
tantes; à perspectiva desconstrutivista em que tais teóricas se 
inscrevem; à ênfase no aspecto repressivo da linguagem, enquanto 
tal um constructo das sociedades falologocêntricas; à crença numa 
linguagem feminina subversiva per se, associada às obras dos 
escritores de vanguarda e a uma certa jouissance, marca textual 
de diferença e em diferença. Por outro lado, o tema do gênero tem 
sido mais sistematicamente discutido pelas teóricas feministas 
anglo-americanas, preocupadas com o aspecto repressivo a que as 
sociedades patriarcais têm submetido tanto a experiência, quanto 
a expressão da mulher, observando tais experiências e expressões 
como integrantes de um contexto de produção e de recepção cul-
turais, de ordem sociopolítica e ideológica, de que fazem parte 
igualmente as diferenças entre classes e raças, bem como aquelas 
entre comunidades heterogêneas de mulheres, unidas por interesses 
específicos e/ou que se distinguem intergrupos. essas duas ver-
tentes14 são enfocadas tanto a partir de categorias epistemológicas 
advindas das diversas disciplinas das ciências humanas, quanto 
dos conhecimentos ligados a estratégias de ações, mantendo em 
comum o projeto de uma crítica que tem por objetivo, no seu 
sentido amplo, dar visibilidade ao universo cultural e psíquico da 
mulher. a partir do reconhecimento de uma força afirmativa para 
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os elementos da cultura em que ela possa estar inscrita (seja como 
produtora, seja como receptora, seja como significante imagético/ 
textual), a crítica feminista percorre os campos da vida, do traba-
lho e da linguagem – para Foucault, os elementos a partir de cuja 
representação, imprimida aos mundos da biologia, da economia 
e da filologia, o homem da época moderna inaugura as ciências 
humanas – ativando as marcas de gênero que, não explicitadas, 
encontram-se, entretanto, neles disseminadas.

Do ponto de vista da estética pós-moderna, a via emancipatória da 
crítica feminista seria um campo minado por contradições e, mes-
mo, nela residiriam as grandes aporias de seu projeto. as razões 
para isso não são difíceis de identificar: nascido de um impulso 
liberatório tardio, no sentido da busca de uma igualdade social que 
o capitalismo (e sua versão liberal) deixou de garantir também ao 
homem trabalhador; contrapondo-se a culturas patriarcais que não 
estigmatizam apenas a mulher, enquanto elemento mais frágil no 
jogo de correlação das forças políticas e econômicas (grupais, 
institucionais), mas igualmente outros grupos ditos minoritários 
(não porque sejam numericamente inferiores, mas porque cons-
tituem grupos com características não-hegemônicas com relação 
ao conjunto amplo dos valores que regem as práticas e trocas 
sociais); trabalhando teórica e criticamente no seio de concepções 
contemporâneas que privilegiam o descentramento15 do sujeito, 
da razão, da verdade, da origem, em favor de múltiplos e móveis 
pontos de referência a partir dos quais sujeito e objeto são ambos 
constitutivos e constituintes do saber em que estão implicados, a 
crítica feminista, daquele ponto de vista, só pode ser compreendida 
como um projeto necessariamente contraditório, na medida em que 
busca incorporar os objetivos emancipatórios de cunho iluminista 
– que não funcionam isolados dos corolários relativos à fé num 
sujeito (male) dotado da racionalidade, à crença numa verdade 
somente facultada pela ciência, com sua conseqüente superioridade 
em relação à ordem da natureza – e, ao mesmo tempo, procura 
fortalecer-se, como movimento social, no seio das micropolíticas 
de saber e de poder, sustentando um caráter intervencionista e 
uma tática de guerrilha para conquistar espaços, tanto nas insti-
tuições acadêmicas, que conservam e divulgam o conhecimento 
acumulado pela tradição, quanto naquelas que formulam políticas 
culturais formadoras de opinião, veiculadas sobretudo pela mídia. 
Talvez não seja o caso de lamentar, com Baudrillard, a “estranha 
e feroz cumplicidade do movimento feminista com a ordem da 
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verdade” ao intentar “apagar de uma só vez o imenso privilégio 
do feminino de nunca ter tido acesso à verdade, ao sentido, e de 
ter permanecido senhor absoluto do reino das aparências” (Bau-
DriLLarD, 1991, p. 13), mas de observar que ela (a verdade e 
seus conceitos correlatos, derivados do idealismo iluminista) per-
manece como um depósito, como resíduo (utópico) no movimento 
reivindicatório geral que alimenta os vários feminismos – que isso 
não se dê sem contradições constitui um dos sustentáculos de sua 
força e de sua dinâmica.

os argumentos utilizados para vincular o(s) sujeito(s) do(s) 
feminismo(s) às vertentes do pensamento de extração moderna ou, 
ao contrário, àquelas oriundas da pós-modernidade, oferecem um 
ponto de consenso no seio de suas divergências intrínsecas: ambas 
postulam para si um caráter de utilidade com relação às estratégias 
mais adequadas ao projeto de questionamento das amplas esferas 
da cultura empreendido pela crítica feminista, ou seja, a questão 
comum – questão que pertence, sobretudo, à esfera de uma ética 
utilitária – seria a de saber se é mais eficaz abrigar-se sob a égide 
de uma modernidade que se legitima sob valores emancipatórios 
entretanto negados às mulheres, ou sob a multiplicidade e a hete-
rogeneidade dos valores pós-modernos, em que os discursos das 
representações de grupos, de raças e de classes buscam situar-se 
ocupando as margens, desestabilizando os centros hegemônicos 
e trabalhando nos espaços das trocas inter e intragrupos, numa 
postura cética quanto a qualquer pretensão de totalidade. assim, 
tanto as contradições internas da(s) crítica(s) feminista(s) a res-
peito de sua filiação seja à modernidade, seja à pós-modernidade, 
quanto o compartilhamento de temas comuns a esses três universos 
discursivos, são questões suscitadas a partir de uma perspectiva 
contemporânea e estão, portanto, fundamentalmente comprome-
tidas com os debates, sobretudo nos campos da cultura e da arte, 
produzidos nas sociedades de capitalismo avançado e, de certo 
modo, geridos teoricamente por elas.

3.3 AlIANÇAS COM O MODeRNO

No ensaio em que desenvolve uma crítica à aliança teórica entre 
o feminismo e o pós-modernismo, Sabina Lovibond formula a 
pergunta fundamental: “Como pode alguém me pedir para dizer 
adeus às “metanarrativas emancipatórias” se minha própria eman-
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cipação é ainda um assunto pendente e incerto?” (LoViBoND, 
1990, p. 106). Por outro lado, Susan Hekman oferece as razões 
pelas quais uma tal aliança se mostra necessária para o feminismo 
contemporâneo, nos seguintes termos: 

as feministas, como os pós-modernos, atacam a epistemologia 
do iluminismo, especificamente seu racionalismo e dualismo. 
Mas, diversamente dos pós-modernos, as feministas rejeitam o 
pensamento iluminista em razão de suas bases gendradas. [...] 
elas interpretam a reivindicação positivista de que somente o 
pensamento racional, abstrato, universalista possa levar à ver-
dade como uma reivindicação relativa à definição de verdade 
masculina. analogamente, afirmam que os dualismos na raiz do 
pensamento iluminista são produtos do dualismo fundamental 
entre o homem e a mulher [male e female]. em cada um dos du-
alismos sob os quais repousa o pensamento iluminista (racional/
irracional, sujeito/objeto, cultura/natureza) o homem [the male] 
está associado ao primeiro elemento, a mulher [the female] ao 
segundo. em cada caso, o elemento masculino é privilegiado 
sobre o feminino (HeKMaN, 1990, p. 5). 

em cada uma dessas posições, o que está em questão é o esta-
tuto de uma determinada concepção de sujeito, de razão e de 
subjetividade, bem como a contradição implicada no projeto 
emancipatório feminista, quando se vê obrigado a assumir os 
fundamentos epistemológicos que o legitimam a partir da mesma 
matriz que, teoricamente, o denegou. Quando Lovibond argumenta 
em favor da aliança do feminismo com a modernidade,16 ela par-
ticipa igualmente de um outro e mais amplo debate que vige nas 
atuais ciências humanas, acerca da natureza e da especificidade 
desse pós que subscreve – dependendo dos modos de interpretar 
as transformações sociais na esfera das produções da arte e da 
cultura ou na esfera das mudanças dos paradigmas epistemológi-
cos (científicos, filosóficos, políticos, econômicos, morais) – seja 
uma ruptura, seja uma continuidade com relação à modernidade. 
Nesse contexto – e nesse campo minado de visões em conflito17 – 
modernidade e pós-modernidade serão definidas, categorias como 
a de sujeito ou de história reavaliadas e suas fronteiras próprias 
de conhecimento delimitadas a partir de específicas perspectivas 
teóricas e disciplinares, bem como dos pressupostos a partir dos 
quais elas organizam sua compreensão dos elementos envolvidos 
na disputa: sujeito, razão, história, progresso, emancipação versus 
indivíduo, grupos, percepção, subjetividades móveis e em conflito, 
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mundo vivido, jogos de linguagens, heterogeneidade, interesses 
específicos e instáveis.

Na busca de responder aquela e outras perguntas suscitadas pelo 
diálogo entre feminismo/modernidade/pós-modernidade, Lovi-
bond apresenta a agenda das questões mais importantes postas pela 
modernidade e ainda relevantes para o feminismo contemporâneo, 
em confronto com os postulados dos três defensores do pluralismo 
pós-moderno – Lyotard, rorty e Macintyre. o primeiro tema diz 
respeito ao mérito do consenso como ideal regulador do discur-
so, refutado pelos três teóricos como uma política “desvirtuada 
ou sinistra em suas próprias pretensões”, seja pela exaustão da 
tradição política marxista e/ou pelo fim das grandes narrativas 
emancipatórias; seja porque a contingência e a particularidade dos 
jogos de linguagem impedem que eles sejam avaliados por um 
padrão absoluto, progressista ou não. Nesse sentido, a legitimação 
é sempre tópica e dependente do contexto, opondo-se à “exigência 
do esclarecimento de que o que existe deva justificar-se perante um 
‘tribunal da razão’ intemporal”. Tal gesto de ceticismo estende-se 
igualmente à idéia do pensamento humano como processo dialético 
de conhecimento da realidade ou de sujeito centrado na razão, 
em busca da verdade e não submetido ao impulso das paixões. 
a analogia estabelecida entre a concepção de sujeito moderno, 
enquanto “livre em virtude da libertação dele ou dela da influência 
das forças sociais que ele/a não compreende e, portanto, não lhes 
pode resistir” (LoViBoND, 1990, p. 104) e o feminismo se daria 
em termos de que este último, durante certo tempo, 

convidava-nos (a nós, mulheres) a examinar nosso comportamen-
to e nossas vidas íntimas em busca de sinais de ajustamento a 
uma cultura rancorosa em relação às mulheres, de maneira a que 
fôssemos capazes de superar gradualmente a auto-aversão advin-
da do ajustamento a essa cultura (LoViBoND, 1990, p. 104). 

assim, nada mais moderno que o feminismo, antenado com a 
promessa de reconstrução social que a modernidade oferece, até 
mesmo porque um dos traços pré-modernos mais resistentes às 
mudanças diz respeito à dominação sexual masculina. a crítica 
da razão iluminista, em sua relação com o feminismo, será ainda 
tematizada por Lovibond a partir da perspectiva filosófica de 
Nietzsche, aquele que mais radicalmente empreende “a crítica 
externa da razão, dirigida contra a razão, e que contesta a própria 
modernidade” (rouaNeT, 1986, p. 35), base de fundamentação 
para algumas das concepções pós-modernas de crítica à razão, ao 
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sujeito e à verdade modernos. o que a ensaísta privilegia em sua 
leitura são os temas18 ligados à compreensão que tem Nietzsche 
dos ideais do esclarecimento – verdade, razão, moralidade (os 
sucessores de Deus) – como enfermidades, como afrouxamentos, 
de que participam 

todas as tendências igualitárias dos últimos séculos na europa: 
liberalismo, socialismo e também o feminismo. Noutras palavras: 
o feminismo é visto por ele como um componente do programa 
político racionalista; [...] é também um dístico da impotência 
mental embutida (assim pensa Nietzsche) na escravidão do pen-
samento a ideais reguladores como verdade, realidade e bondade 
(LoViBoND, 1990, p. 110-111).

o ponto a ser ressaltado no ensaio diz respeito à relação entre a fra-
gilização da cultura e dos valores europeus e a nomeação explícita 
dessa ordem como “afeminamento”. embora a autora não leve a 
discussão às últimas conseqüências – seu objetivo é, pontuando a 
herança nietzscheana no pensamento contemporâneo, o de ressaltar 
aquilo que o feminismo atual pode dela retirar com maior proveito, 
ou seja, a exortação à “suplantação da ‘modernidade’ por uma 
forma mais vigorosa, menos frouxa, de subjetividade”, – parece 
importante estabelecer a necessária distinção entre, primeiro, o 
conceito em Nietzsche de “afemi- namento”; segundo, o modo par-
ticular pelo qual, no seu pensamento filosófico amplo, o feminismo 
se configura como uma força reativa; terceiro, as considerações 
que ele tece a respeito do que seja a mulher, as relações amorosas 
e a posição dela nessas relações. Por um lado, Deleuze tem razão 
ao afirmar que não há misoginia nietzscheana, já que ariana seria 
“a primeira potência feminina, a anima, a noiva inseparável da 
afirmação dionisíaca” e que bem diferente “é a potência feminina 
infernal, negativa e moralizante, a mãe terrível, a mãe do bem e do 
mal, aquela que deprecia e nega a vida” (DeLeuze, 1976, p. 17). 
enquanto força de afirmação, a imagem positiva do feminino em 
Nietzsche é mítica, assim como o aspecto intratável de sua natureza 
“es- tranhamente selvagem”, valorizado por ele, só pode ser visto 
como regressão quando sob o impulso da luta emancipatória.19 
assim, enquanto valor para uma causa, sobretudo para uma causa 
coletiva, votada à diluição das individualidades, seja em nome da 
emancipação, da igualdade de direitos, ou da democracia – todas 
falácias da modernidade, corruptoras da vontade de potência e 
abrigo do ressentimento, da má consciência e da fraqueza sob as 
capas da virtude, da bondade, da igualdade – o feminismo perten-
ceria às forças negativas e reativas, porque reativa seria toda força 
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que não se volta para a inalienável diferença e para a afirmação 
da individualidade. enquanto tematizada no contexto geral de 
seu pensamento filosófico, ou seja, enquanto representação na 
discussão de um valor, de um conceito – a moral do escravo, por 
exemplo – parece perfeitamente legítimo e compreensível o lugar 
que o filósofo reserva à mulher que, nesse contexto, só pode ser 
compreendida como pertencente, porque de fato o é, ao universo 
dos fracos, dos reativos. o problema fica mais complicado quan-
do Nietzsche reflete especificamente sobre o que ele supõe ser a 
mulher, senão na sua essência (embora ele mencione os “instin-
tos essencialmente femininos”), na visão que postula o que seja 
uma mulher aprazível ao homem. Nesse momento – em que fala 
“do mais raivoso lugar-comum”, como observa Lovibond – uma 
mulher contemporânea, feminista ou não, dificilmente deixará de 
sentir um certo mal-estar diante da permissão que Nietzsche se 
concede de “exprimir algumas verdades acerca da mulher em si, 
tanto mais que como já se sabe, essas verdades são apenas – as 
minhas verdades” (NieTzSCHe, 1977, p. 172).20 Maria Cristina 
Franco Ferraz propõe, em Nietzsche, o bufão dos deuses, uma 
aproximação entre as imagens que o filósofo tem da mulher em 
sua obra e as figuras femininas reais de sua vida familiar (sua mãe 
e sua irmã) com quem teve relações profundamente conflituadas, 
atormentadas mesmo, e cuja proximidade se estabelece tanto 
a partir das declarações de sua obra autobiográfica, quanto das 
confissões expostas em cartas. Nesse sentido, Ferraz relaciona, 
por exemplo, a descrição da mulher doente, exposta na terceira 
dissertação21 da Genealogia da moral, com a avaliação que Niet-
zsche oferece de sua irmã elisabeth e da mãe, Franziska, em Ecce 
Homo, para observar: 

o trecho lembra, até mesmo em alguns detalhes, o compor-
tamen-to da mãe e da irmã do filósofo. a fim de recuperar a 
ascendência sobre o filho, que se encontrava naquele momento 
bastante abalada, Franziska Nietzsche “desenterrou” de fato um 
morto, tal qual uma hiena: por ocasião do incidente Lou, acusou o 
filho de ser um ultraje ao túmulo do pai. Já elizabeth, verdadeira 
mestra nos jogos e “mímicas de mártir”, recusara, por exemplo, 
acompanhar Nietzsche na viagem de Tautemburg a Naumburg, 
dizendo que não desejava que a mãe descobrisse, vendo seus 
“olhos inchados de tanto chorar”, todo o seu tormento por 
causa da amizade entre o irmão e Lou Salomé (Ferraz, 1994,  
p. 179-180). 
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a perspectiva de análise oferecida aqui torna-se sugestiva porque 
permite recolocar, sob um novo foco, o pensamento nietzscheano 
com relação à figura da mulher. Se, por um lado, não há dificuldade 
em perceber as razões para o ataque de Nietzsche às postulações 
encaminhadas pelo movimento feminista do século XiX, quando 
(e se) inseridas em seu projeto filosófico amplo – até porque, em 
sua perspectiva, a estupidez daquelas postulações seria também 
“uma estupidez quase masculina” –, por outro lado, a imagem de 
positividade que ele confere à natureza da mulher, enquanto força 
“ctônica”, na expressão de Camille Paglia, que a usa no mesmo 
sentido nietzscheano de “dionisíaco”22 – está irremediavelmente 
associada às figuras das duas mulheres reais de sua história pes-
soal. elas atualizam-se na vida cotidiana do filósofo sob a forma 
do ressentimento, dos tormentos constantes, da humilhação e da 
vileza, de modo que em muitas das considerações intempestivas 
e negativas acerca da natureza da mulher que percorrem sua obra, 
ecoam avaliações que dizem respeito a elas (e, nesse sentido, tais 
avaliações constituem uma força também reativa), conforme ex-
pressas em seu texto autobiográfico e em suas cartas.23 

Se a época moderna, para Nietzsche, carrega em seu bojo – herança 
dos postulados igualitários das Luzes – uma espécie de abastar-
damento da vontade de potência do homem, de assujeitamento 
à moral do rebanho, de aviltamento de sua liberdade e individu-
alidade inalienáveis, por essas mesmas razões, o movimento de 
emancipação feminina é duramente criticado, tanto por seu projeto 
amplo pertencer ao mesmo paradigma dessa modernidade, quanto 
porque, por sua natureza, as mulheres são seres destinados e mais 
adequados “para sua primeira e última missão, que é a de colocar 
no mundo filhos sãos” (NieTzSCHe, 1977, p. 178). evidentemen-
te, não é por esse viés que Sabina Lovibond, ou qualquer outra/o 
teórica/o da aliança do feminismo com a modernidade, pauta-se. 
Como observou rouanet, a crítica de Nietzsche à modernidade 
é radical (no seu sentido etimológico), absoluta, e não haveria 
como o feminismo, ainda menos, sobreviver aos escombros dessa 
crítica. o lugar de onde fala Lovibond é aquele posterior ao ad-
vento da modernidade e posterior ainda ao seu declínio. Chamá-lo 
pós-modernidade, sociedade pós-industrial ou sociedade progra-
mada, nesse momento, significa apenas dizer que aquilo que foi 
experienciado, ao longo desses mais de dois séculos de revolução 
burguesa, pelo homem ocidental no campo social (econômico e 
político) e no campo da cultura (moral, artística, do saber), como 
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emancipação, como libertação (em nome da razão e da ciência) 
das constrições do mundo da natureza, da tutela da igreja e da 
opressão dos príncipes só o foi, ou o foi privilegiadamente, por 
alguns segmentos da metade masculina da humanidade. Se é 
verdade que a modernidade se mostrou igualmente incompleta ao 
não cumprir as promessas feitas aos homens, no que diz respeito 
às mulheres, em especial, há uma espécie de duplo ‘atraso’ em 
ambas as esferas (social e cultural), embora as conquistas históricas 
– porque as há, evidentemente – não permitam mais pensar nos 
termos nietzscheanos da sua pura negatividade. É nesse sentido 
que o projeto feminista é ‘atrasado’, ou seja, está ‘em atraso’ tanto 
com relação àquilo que a modernidade prometeu (e não cumpriu), 
quanto com relação ao que se cumpriu (para alguns homens e 
pouquíssimas mulheres). ao mesmo tempo, não há como fugir 
à contradição implicada no fato de que todo postulado de cunho 
reivindicatório, emancipatório e liberador finca suas raízes e tem 
seus referenciais nessa encruzilhada do homem moderno. abrir 
mão de uma aliança seja com uma determinada concepção de 
razão (não instrumental), seja com uma determinada concepção 
de sujeito (não metafísico) seria, nessa perspectiva, inviabilizar a 
continuidade do projeto feminista mais amplo – um projeto que, 
fomentado pela modernidade, toma impulso nesse século, já sob os 
escombros da morte do sujeito.24 Desdobrando a indagação inicial 
de Lovibond, pode-se então perguntar: que sujeito foi mesmo esse 
que morreu? a vertente pós-moderna do feminismo não responde 
tal pergunta, mas encaminha os argumentos para a sua discussão. 

3.4 eNTRe AS MARGeNS De qUe 
CeNTRO?

as questões da pós-modernidade social costumam estar asso-
ciadas às questões estéticas do pós-estruturalismo e andreas 
Huyssen situou de modo claro o âmbito de referências em que 
ambas se inscrevem, a partir do ponto de inflexão da crítica 
norte-americana, na medida em que aí, desde o final dos anos 70, 
ter-se-ia como consenso que “se o pós-modernismo representa a 
‘vanguarda’ contemporânea nas artes, o pós-estruturalismo deve 
ser seu equivalente na ‘teoria crítica’” (HuYSSeN, 1987, p. 206). 
a compreensão do ensaísta é a de que tanto nos estados unidos, 
como na França, o pós-estruturalismo estaria muito mais ligado 
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ao modernismo do que ao pós-modernismo, se observado sob os 
temas da estética, da cultura de massas, da subjetividade e do gê-
nero. os argumentos fundamentais de sua posição defendem que:

1. o pós-estruturalismo americano (compreendido como espe-
cular da matriz francesa) volta-se para questões da écriture 
e da escrita, da alegoria e da retórica, reivindicando a auto-
-reflexividade do texto e expurgando a vida, a realidade, a 
história, e a sociedade da obra de arte e de sua recepção; para a 
idéia de que o sujeito é constituído em linguagem e de que não 
há nada além do texto, de onde deriva o privilégio da estética 
e da lingüística.

2. Não foram as pressões institucionais da crítica literária norte-
-americana que despolitizaram a teoria francesa, mas o viés 
estético dessa última que facilitou ali tal tipo de recepção, o 
que explicaria a prerrogativa conferida por seus departamen-
tos de literatura aos autores cujas obras apresentam projetos 
políticos mais fracos (as de Derrida e as do último Barthes), 
em detrimento daquelas mais politicamente engajadas (as de 
Foucault, Baudrillard, Kristeva e Lyotard).

3. os teóricos franceses pós-estruturalistas raramente tomam 
como referência as obras literárias pós-modernas, privilegiando 
em suas leituras os clássicos do modernismo: “Flaubert, Proust, 
Bataille em Barthes; Nietzsche e Heidegger, Mallarmé e ar-
taud em Derrida; Nietzsche, Magritte e Bataille em Foucault; 
Mallarmé e Lautréamont, Joyce e artaud em Kristeva; Freud 
em Lacan; Brecht em althusser e Macherey” (HuYSSeN, 
1987, p. 208-209) e os inimigos, nesse contexto, ainda são a 
representação, o realismo, a cultura de massa, a gramática, a 
comunicação.

4. a teoria francesa, mais do que trabalhar com uma ‘teoria da 
pós-modernidade’ ou desenvolver uma análise da cultura con-
temporânea, oferece “uma ‘arqueologia da modernidade’, uma 
teoria do modernismo em seu estágio de exaustão” (HuYS-
SeN, 1987, p. 209).

5. Diferente do modernismo torturado (o de Kafka, por exem-
plo), ou do modernismo da negatividade e da alienação, da 
ambigüidade e abstração, da obra de arte fechada em que tra-
balhavam os teóricos de 30/40, o pós-estruturalismo trabalha 
com o modernismo na clave da transgressão, de uma ilimitada 
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textualidade, confiante em sua rejeição da representação e da 
realidade, em sua recusa do sujeito, da história e do sujeito 
da história, um modernismo que rejeita dogmaticamente a 
presença e orgulha-se das faltas e ausências, dos diferimentos 
e traços, produtores de jouissance.

o que aproximaria o pós-modernismo do pós-estruturalismo seria 
o fato de que o segundo nega toda pretensão de ir além dos jogos 
de linguagem, além da epistemologia, além da estética, libertando 
a arte e a literatura das responsabilidades de mudar a vida, a socie-
dade e o mundo. Por outro lado, a crítica de Huyssen ao modelo 
pós-estrutural residiria no peso excessivo que aí se confere ao 
estético, em detrimento de uma ênfase no aspecto político das mu-
danças culturais, na medida em que “insistir na função contestória 
da écriture e da quebra dos códigos lingüísticos quando a cada 
segundo a propaganda denuncia a domesticação das estratégias 
vanguardistas e modernistas” seria “cair precisamente naquela 
mesma superestimação da função da arte como transformadora da 
sociedade que é a assinatura de uma época modernista anterior” 
(HuYSSeN, 1987, p. 210). 

a distinção25 formulada por Huyssen é relevante para a crítica 
feminista porque, com freqüência, ao tematizar a questão do su-
jeito numa moldura declaradamente pós-moderna, ela emprega 
categorias que pertenceriam mais propriamente, de acordo com 
aquela distinção, ao universo do pós-estruturalismo. isso acontece, 
sobretudo, quando se trata de discutir o tema pós-estrutural por 
excelência e um dos nós cegos da crítica feminista: o da morte 
do sujeito e do autor.26 assim, retomar a pergunta lançada ante-
riormente – que sujeito foi mesmo esse que morreu? – implica 
ressituar o contexto teórico em que tal tema surge e a própria 
pergunta se articula, bem como avaliar em que perspectiva, ou em 
benefício de que estratégia, tal ou qual resposta é encaminhada. 
Quando a crítica feminista coopta a idéia da morte do sujeito, 
ela está compartilhando o que parece ser a perspectiva encami-
nhada por Foucault (lendo Nietzsche), ou seja, trata-se da morte 
de uma concepção de sujeito transcendental, unificado, herdeiro 
do racionalismo das Luzes, centro privilegiado e irradiador de 
conhecimento, organizado em torno do que Derrida define como 
a ‘metafísica da presença’, o ‘logocentrismo’. Não se trata aqui 
de um sujeito social, de um ator individual como sujeito de sua 
própria história, como descreve Touraine, ou do indivíduo tornado 
sujeito pela ideologia, como em althusser, mas de um conceito de 
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ordem filosófica, implicando um feixe de valores a partir do qual 
o homem ocidental fundamentou a passagem do conhecimento 
clássico para o moderno.

 a recusa desse sujeito moderno pela crítica feminista funda-
menta-se, quanto aos pressupostos do modelo pós-estrutural, na 
compreensão que a lingüística saussureana oferece de que a lingua-
gem é um constructo e o sentido, constituído em linguagem, não 
é garantido pelo sujeito ao dizê-lo. Chris Weedon observa, nessa 
linha, que “não pode haver qualidades essenciais de feminilidade 
ou masculinidade, dadas para sempre e refletidas pela linguagem 
e pelas relações sociais que ela estrutura”, de modo que “o signi-
ficado do gênero é tanto produzido socialmente quanto variável 
entre as diferentes formas de discurso” (WeeDoN, 1991, p. 22). 
Por outro lado, ela observa que a teoria do signo em Saussure – en-
quanto um sistema de linguagem abstrato – não dá conta das forças 
sociais em luta para ocupar o sentido nos discursos e, no interesse 
do feminismo, seria necessário ver a linguagem “em termos de dis-
cursos que disputam entre si, disputam maneiras de dar sentido ao 
mundo, que implicam diferenças na organização do poder social, 
e então a linguagem transforma-se num espaço importante de luta 
política” (WeeDoN, 1991, p. 24). Compreendidos como textua-
lidades em luta e em conflito para ocupar determinadas posições 
nas relações sociais da vida cotidiana, o sujeito e a subjetividade 
deixam de ser categorias pensadas em termos metafísicos de pura 
essencialidade, ou apenas falado por um discurso, ‘sujeitado’ seja 
pelas constrições da língua (como se dá com o sujeito lingüístico 
de Saussure), seja pelas ideologias que constroem os indivíduos 
como sujeitos na alienação (em termos althusserianos). a ênfase 
nas posicionalidades de sujeitos,27 contextualizados social e his-
toricamente, permite à vertente pós-estrutural da crítica feminista 
afastar-se da idéia de ‘morte do sujeito’, ao mesmo tempo em que, 
se não faz tabula rasa da noção de ‘presença’,28 compreende-a 
como um conceito em constante mobilidade, homólogo à idéia 
de uma subjetividade como “lugar da regulação consensual dos 
indivíduos” através da “identificação com posições particulares 
de sujeito nos discursos”, de modo que os 

discursos, conforme compreendidos nas práticas institucionais, 
por exemplo, na família e na escola, constituem o sentido do 
corpo físico, da energia psíquica, das emoções e desejos, assim 
como da subjetividade consciente. eles definem as identidades 
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individuais e as formas de prazer derivadas delas (WeeDoN, 
1991, p. 112).

o caráter ativo que tal concepção de sujeito e de subjetividade 
carreia aproxima-se da compreensão que, em contexto teórico 
inteiramente outro (e contrário ao pós-estruturalismo), alain 
Touraine vai desenvolver a respeito do novo sujeito que emerge 
da modernidade em crise, sujeito enquanto ator social, agente dos 
movimentos sociais, compreendido como tal na medida em que 
luta para se tornar ator e a partir do reconhecimento do outro como 
outro sujeito, ou, como afirma no ensaio de abertura do Colóquio 
de Cerisy de 1995, a ele dedicado: 

chamo sujeito o desejo de ser um indivíduo, de criar uma histó-
ria pessoal, de dar um sentido ao conjunto das experiências da 
vida individual. Viver sua vida, encontrar nela uma referência 
que esclareça os comportamentos particulares mais do que o 
pertencimento a uma categoria social ou a uma comunidade de 
crenças (TouraiNe, 1995, p. 29). 

Diferentemente de Habermas,29 Touraine não separa, na sua con-
cepção de sujeito, a esfera política mais ampla da esfera cultural 
particular dos grupos minoritários, considerando a figura do 
imigrante emblemática do sujeito, pois “ele só se constitui como 
sujeito libertando-se ao mesmo tempo de sua comunidade e do 
mercado e, por conseqüência, combinando nele mesmo integra-
ção social e identidade cultural” (TouraiNe, 1995, p. 30). Se o 
viés marcadamente humanista, no sentido do resgate dos valores 
emancipatórios e igualitários que o iluminismo não realizou in-
teiramente, parece tornar incompatível uma aproximação entre o 
pensamento de Touraine e a vertente pós-estrutural (na leitura de 
Weedon) de reflexão sobre o sujeito, o que se vê aqui como elemen-
to comum a ambos é o caráter de funcionalidade que se empresta 
à idéia desse sujeito e, ao mesmo tempo, o aspecto de ativa inter-
venção social de que ambas as visões compartilham: no caso de 
Touraine, trata-se de um sujeito-ator de práticas sociais, dissidente 
e votado à luta contra os diversos totalitarismos, expressos pelas 
forças sociais que atuam para negar a  emancipação dos indivíduos 
e dos grupos; no caso daquele pós-estruturalismo, trata-se de sujei-
tos cuja subjetividade se constrói em discursos, contextualizados 
e institucionalizados, com sentidos que se organizam em tensão 
e em conflito com outros discursos para neles ocupar posições de 
sujeito mais adequadas aos interesses feministas.
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Quanto às questões de base implicadas na relação pós-modernidade 
e crítica feminista, algumas das quais já foram apontadas ao longo 
dessa discussão, elas podem de certo modo ser descritas nos termos 
com que Fredric Jameson situava, em meados da década de 80, o 
próprio pós-modernismo: 

o problema do pós-modernismo – como deve ser descrita sua 
característica fundamental, mesmo até em primeiro lugar se 
ele existe, se o conceito mesmo tem alguma utilidade ou é, ao 
contrá-rio, uma mistificação – este problema é antes e ao mesmo 
tempo um problema estético e político (JaMeSoN, 1984, p. 53). 

Se tais dúvidas então apontadas continuam a ser pertinentes30 e 
se tais questões podem dizer respeito igualmente ao feminismo, 
o problema que se observa nessa formulação de Jameson é o de 
se querer pensar um tal fenômeno através da noção clássica de 
conceito. Na medida em que as reflexões sobre a pós-modernidade 
– nesse sentido, tanto estética, quanto social – caracterizam-se 
e se constituem por colocar em xeque o próprio movimento do 
conceito, ou a própria separação entre o sujeito e o objeto a ele 
inerente, pensá-la por essa via seria perder seu caráter intrinseca-
mente contraditório, não-fechado, pendular, no sentido de viger 
“entre o empírico e o conceitual, entre práxis e especulação, entre 
descrição e interpretação: é no trânsito permanente de um pólo a 
outro que se elabora o discurso sobre pós-modernidade, discurso 
histórico” (MoriCoNi, 1994, p. 16). Também a crítica feminista 
compartilha dessa ambivalência, não fora ela um dos ramos do 
pensamento pós-moderno contemporâneo a trabalhar na mesma 
clave de assunção do mundo vivido. 

É no retorno à discussão sobre o sujeito, por um lado, e sobre os 
problemas da representação na obra de arte, em especial a lite-
rária, por outro, que a crítica feminista põe em cena argumentos 
semelhantes aos que fundamentam a distinção entre as instâncias 
estética e política da pós-modernidade. os argumentos que fazem 
a defesa do alinhamento da crítica feminista ao pós-modernismo 
saúdam o fim da supremacia de uma concepção de sujeito que pri-
vilegiava o centramento e a origem do sentido (e da verdade) num 
poder da razão definida e ocupada prioritariamente pelo homem; 
os argumentos que recusam tal filiação caminham na clave suge-
rida por Lovibond, já discutida, de que não há como falar em fim 
das metanarrativas emancipatórias se a história da emancipação 
feminina ainda mal começou;31 por fim, há os argumentos que 
se alinham à idéia de sujeitos em situação de discurso, sujeitos 
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ocupando posições estratégicas nas redes discursivas, embora 
considerem “que a despeito dos interesses comuns, a destruição 
pós-moderna da subjetividade é tão problemática para as mulheres 
quanto a construção liberal do self” (WauGH, 1989, p. 16). o que 
parece estar em questão nessa ambivalência da crítica feminista, 
com relação a esse tópico, quanto a filiar-se a um modelo ou a 
outro de pensamento – à modernidade emancipatória, ou à pós-
-modernidade plural e heteróclita – é semelhante à disputa que 
vigora entre as vertentes estética e social dentro da própria reflexão 
pós-moderna, tematizada em sentido amplo, respectivamente, por 
Lyotard e por Jameson. Na perspectiva estética, o pós-modernismo 
feminista coopta a idéia de sujeitos não essenciais, não unitários, 
mas constituindo-se ao assumir posições em discursos; por outro 
lado, sob a vertente igualmente estética do pós-estruturalismo e 
da desconstrução, essa crítica trabalha na clave da ‘diferença’, não 
específica aos sexos, mas aos gêneros (razão por que as obras de 
autores male são igualmente privilegiadas), de sujeitos ‘descentra-
dos’, de discursos ‘marginais’, de modo que a questão da natureza 
do sujeito torna-se aí uma problemática de escritura, em que subje-
tividades expressam-se (mas não se constroem, como se dá com a 
representação na obra clássica moderna) fora da ordem do sentido, 
dentro dos jogos de significação da linguagem. Na perspectiva 
social, o pós-modernismo feminista trabalha na clave da recusa às 
dicotomias racional/irracional, público/privado, abstrato/sensorial, 
teórico/prático, intelecção/intuição atribuídas respectivamente ao 
homem e à mulher pela tradição do pensamento moderno, bem 
como no sentido de compartilhar as estratégias discursivas aptas 
a pôr em questão as atribuições e os atributos de sujeitos até en-
tão hegemônicos. No entanto, outra questão avulta para a crítica 
feminista do sujeito na intersecção dos três modelos relacionados, 
que parece em igual medida estar na base de sua ambivalência, 
e que diz respeito particularmente ao estatuto da representação 
na obra de arte, sobretudo literária, do modo como Craig owens 
tematiza na defesa que faz da concepção lyotardiana de fim das 
metanarrativas, e contra o postulado de Jameson favorável à re-
conquista de certas formas de representação. Na perspectiva desse 
ensaísta, a nostalgia de Jameson pela narrativa mestra marxista, 
capaz de levar a humanidade “à luta coletiva para extrair o reino 
da Liberdade do reino da Necessidade” não pode ser cooptada 
pela crítica feminista na medida em que as grandes narrativas da 
modernidade não foram mais do que as narrativas de dominação 
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do homem. o que estaria em jogo na idade moderna, portanto, não 
seria a narrativa mestra, mas a questão da representação: 

para o homem moderno, tudo que existe o faz apenas e através da 
representação. reivindicar isso significa que o mundo existe ape-
nas no e através do sujeito que acredita que ele está produzindo 
o mundo ao produzir sua representação (oWeNS, 1983, p. 66). 

assim, três questões aproximam-se e são problematizadas pela 
crítica feminista pós-moderna (em que owens e Huyssen, críticos 
homens, situam-se inteiramente), abrangendo as vertentes social 
e estética, e que encontram na noção de representação seu ponto 
comum: a primeira põe em xeque a representação do  sujeito ra-
cional, uno, e apela a um sujeito ‘em situação’, engendrado no e 
pelo discurso; a segunda diz respeito à idéia de representação do 
discurso ficcional: na medida em que a estética pós-moderna (e a 
pós-estrutural) nega a possibilidade de a linguagem ‘representar’ 
o que quer que seja, visto que ela só se realiza como diferença 
e como diferimento (da coisa ‘representada’), a crítica feminista 
nessa vertente ou tematiza uma noção de sujeito posto em situação 
de discurso e ao mesmo tempo em conflito com os discursos de 
poder hegemônicos, ou trabalha inteiramente na clave da não-
-representação (clássica), tomando o discurso literário não mais 
como corpo metafórico, mas como um corpo metonímico; a ter-
ceira questão problematizada põe em cena o sujeito que diz ‘eu’ 
na obra ficcional e a questão do autor. em princípio, o apagamento 
da presença de um/a autor/a real sob o nome daquele/a que fala no 
romance é tomado como um “paradigma frontalmente inatacável”32 
pela crítica literária contemporânea. a crítica feminista, porém, 
vive nesse aspecto sua mais funda contradição, na medida em que: 
a) não se sustenta na defesa de uma écriture féminine com marcas 
estilísticas e discursivas próprias,33 mesmo quando se concede que 
tais marcas dizem respeito tanto a homens quanto a mulheres es-
critores, o problema aqui sendo de ordem tanto tautológica, quanto 
taxionômica – o discurso seria feminino porque conteria as marcas 
(ou as pulsações, ou as lacunas, ou as hesitações) de um corpo e de 
uma fala... femininos. Nesse caso, o nome não nomearia a coisa na 
sua produtividade específica, mas recobriria o que já se conhece 
como estilo próprio a um/a escritor/a, a uma escola literária, etc.; b) 
não se resolve, isto é, não se define inteiramente, ao formular uma 
especificidade inerente às obras de autoras mulheres com base em 
experiências específicas a elas e/ou num universo cultural próprio, 
fora dos padrões hegemônicos da cultura male, tal especificidade 
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estando irremediavelmente comprometida com os instrumentos 
(no caso, lingüísticos) que essa mesma cultura coloca à disposi-
ção de homens e mulheres, usados na criação literária. Se não há, 
portanto, intrinsecamente, qualquer característica na obra que 
autorize falar de um sujeito-autor no masculino ou no feminino; 
se as marcas de estilo próprias a um autor ou a uma época não 
podem ser lidas como diferenças específicas de gênero, a questão 
da autoria e da construção da subjetividade feminina em termos 
de representação literária só pode ser enfrentada se colocada em 
perspectiva, ou seja, a partir de uma relação dialógica, em que 
um olhar interessado reconhece nos possíveis elementos da trama 
romanesca “as condições ideológicas e sociais contemporâneas que 
configuram as vidas de mulheres transformadas pelo feminismo” 
(FeLSKi, 1990, p. 29).

3. 5 eSSeNCIAl, ACIDeNTAl: A 
qUeSTÃO DO GÊNeRO

Quando aristóteles estabelece a distinção entre os cinco tipos 
possíveis de atributos do sujeito – o gênero, a espécie, a diferença, 
o acidente e o próprio,34 está formulando um paradigma fundador 
para a compreensão da diferença sexual que repercute ainda hoje 
nos debates feministas contemporâneos a respeito da relação entre 
o gênero, o sujeito feminista e a mulher. Giulia Sissa, em magistral 
ensaio, enfrenta a complexidade e a aporia em que se debate a 
reflexão de aristóteles na tentativa de compatibilizar o conceito 
de génos (linhagem, gênero) com o conceito de eidos (forma), de 
modo a salvaguardar ao mesmo tempo a prevalência do masculino 
para a espécie e a necessidade da diferença sexual para a geração.

o problema que se coloca para esse filósofo, diferentemente de 
Platão,35 é o de 

saber o que representa a diferença sexual com relação às noções 
de ‘forma’ e de ‘geração’. o que quer dizer que, para aristóteles, 
o fato de um génos ser um-grupo-que-se-reproduz não autoriza 
imaginar um génos monossexual, mas exige, ao contrário, que 
se consiga incluir logicamente a diferença sexual dentro da no-
ção de génos (para salvar a génésis), sem cortar para tanto um 
génos em duas formas opostas (para preservar a especificidade) 
(SiSSa, 1991, p. 81). 
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Na medida em que a noção de eidos não comporta a idéia de 
reprodução, mas a de identidade, é através do génos que essa 
identidade se perpetua. assim, nada impediria que, a partir da 
noção de identidade (e não-reprodução) presente no conceito de 
eidos, se pudesse pensar que homem e mulher (ou qualquer outro 
par de seres vivos) fossem dois animais especificamente outros, 
em função do dimorfismo sexual e das diferenças visíveis na 
conformação dos aparelhos genitais. Se na diversidade das cores, 
da altura, ou de qualquer outro atributo acessório, uma natureza 
acidental é perfeitamente compreensível, o mesmo não se pode 
dizer das particularidades infinitas ligadas à dimensão de um cor-
po e ao conjunto coerente de dessemelhanças que caracterizam 
um indivíduo entre dois, regularmente, para cada espécie que se 
considera. o problema, para aristóteles, é o de decidir, em face 
da antinomia que ele estabelece entre o acidental e o essencial, 
qual a natureza da diferença sexual “pois a antinomia masculino-
-feminino é importante demais para ser um ‘acidente’ e não o 
suficiente para valer como substância” (SiSSa, 1991, p. 83). Tal 
aporia inscreve-se no fato de que, embora o conceito de eidos 
garanta a autonomia das formas específicas, independentemente 
de sua transmissão, aristóteles recusa-se a ver duas formas au-
tônomas em cada macho e fêmea de um tipo dado, mas – e essa 
é a questão – ao postular que a diferença entre macho e fêmea 
concerne “a matéria e o corpo”, está trabalhando na clave de uma 
dupla pertinência – a acidental e a essencial – na medida em que 
acrescenta à matéria uma conotação formal, anatomofisiológica, 
de modo que 

o dimorfismo é salvo mas, subrepticiamente, é um critério depen-
-dente do eidos que se reintroduz. Pois o que é a forma, para 
aristóteles, senão a forma de um corpo vivo? o que é um corpo, 
senão um organismo definido por seu arranjo anatomofisiológico, 
a saber, sua forma? um pássaro e um peixe são especificamente 
diferentes e é a estrutura de seu corpo que o manifesta. Nem puro 
acidente, nem diferença específica, a alternância do masculino e 
do feminino é situada entre os dois (SiSSa, 1991, p. 83). 

isso porque o conceito de génos (“reprodução contínua dos seres 
que possuem a mesma forma”) inclui a génésis, logo, os dois sexos 
como condição necessária a essa reprodução. Por outro lado, um 
génos contém apenas uma forma, uma identidade, sua identidade, 
o que torna impossível, de um ponto de vista genético, fazer a 
distinção dicotômica em duplas de eidë contrárias – tal distinção 
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viabilizando-se, entretanto, através da definição classificatória 
do conceito, como conjunto de eidë. Sissa pergunta-se por que 
aristóteles não pôde dar uma definição francamente mixiológica 
de génos, baseada numa endogamia possível – “um ‘génos’ seria 
‘um grupo que se reproduz’ porque os indivíduos que o compõem 
podem-se acoplar entre eles” – e a resposta é que aristóteles, man-
tendo o critério da forma para identificar um génos (ou seja, dois 
sexos mas apenas um eidos) e a despeito da existência empírica 
dos dois sexos, afirma que 

apenas uma forma se transmite num génos, aquela do pai. Para 
preservar a unidade formal do génos ao mesmo tempo que a sua 
reprodução, aristóteles escolhe reduzir a diferença sexual. Por 
diferentes maneiras: aproximá-la de uma desigualdade quantita-
tiva, fazê-la derivar de uma negatividade, de uma falta masculina 
(SiSSa, 1991, p. 84). 

os termos dessa desigualdade, dessa negatividade e dessa falta 
terão longo curso na tradição do pensamento ocidental sobre a 
diferença sexual: sob as duas formas de cingir as características 
do corpo feminino – a inferioridade e a analogia – o da fêmea, 
quanto ao primeiro critério, será sempre “o de menos” com rela-
ção ao do macho: seu cérebro será menos volumoso; seu corpo, 
incompleto como o de uma criança, por natureza mais fraco e mais 
frio, apresenta-se como um defeito natural. 36 Quanto ao segundo, 
um peixe será análogo a um pássaro em vista de que cada função 
natural (respiração, alimentação, movimento) corresponde a órgãos 
heterogêneos mas equivalentes (o que é boca, por exemplo, ou 
nadadeiras em um, será bico, ou asas em outro). assim, “enquanto 
a diferença quantitativa é interna a cada gênero, a analogia separa 
um gênero de outro segundo a forma, especificamente” (SiSSa, 
1991, p. 86). a analogia, portanto, regida pelas características 
biológicas, diferencia (pela forma, eidos) um pássaro de um pei-
xe, mas ao mesmo tempo torna-os equivalentes (logo, de mesmo 
génos) pela homologia das funções dos órgãos. Deveria tornar 
equivalentes também o dimorfismo sexual, de modo a considerar 
“o pênis e o colo do útero, os testículos e os corpos geradores 
como realizações heterogêneas e equivalentes de uma mesma 
função” (SiSSa, 1991, p. 86). Mas, já se viu, o génos mantém-se 
como reprodução de uma forma, uma identidade – a masculina. 
aristóteles resolve a aporia de seu pensamento pelo critério do 
mais e do menos: 
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é sob essa condição, à condição de fazer esquecer a configuração 
diversa do macho e da fêmea, que esses dois corpos terminam por 
aparecer como duas variantes quantitativas de uma forma única, 
o eidos, que se reproduz num mesmo génos (SiSSa, 1991, p. 86).

as várias maneiras como a crítica feminista contemporânea enca-
minha as questões da diferença sexual e do gênero continuam, de 
algum modo, vinculadas aos postulados fundadores do pensamento 
aristotélico que Sissa nos ajuda a compreender,37 pela razão mesma 
de que ele tem sido a base para a crença na hierarquia da diferença, 
arraigada na tradição das sociedades patriarcais, e seu ‘paradigma 
frontalmente inaceitável’ para a crítica feminista.

Das várias posições a respeito do tema, duas ao menos são relevan-
tes, por constituírem pólos diferenciados em sua compreensão. Por 
um lado, postula-se a especificidade da diferença, considerando-a 
estratégica no sentido de enfatizar positivamente o que a tradição 
patriarcal concebeu como inferioridade,38 vertente radicalizada 
por rose Braidotti em seu projeto de reler e recuperar em bases 
teóricas a essencialidade biológica do corpo sexualmente diferen-
ciado da mulher, e em bases políticas o sujeito feminista mulher; 
por outro lado, problematiza-se a questão da diferença sexual 
como locus constituinte e constitutivo das práticas e dos discursos 
ideológicos sociais, agenciados sob as diversas formas assumidas 
pelas tecnologias de gênero, como se verá em Teresa de Lauretis.

Se no pensamento de aristóteles, descrito por Sissa, a diferença 
sexual é subsumida pelo conceito de forma (eidos) masculina, 
a partir do qual se configurou a longa tradição da inferioridade 
feminina, rose Braidotti vai reinscrever o conceito de diferença 
na sua origem corpórea e conceber o essencialismo (“anátema 
no feminismo moderno”) numa nova perspectiva ontológica. 
afastando-se da idéia, presente em Lauretis, de que tal diferença 
seria o locus privilegiado dos efeitos ideológicos promovidos pe-
las tecnologias dos gêneros, Braidotti dá uma guinada completa 
nessa visão, ao justificar e assumir inteiramente a corporeidade 
das mulheres, cuja sexualidade anatômica inscreve já e sempre as 
características distintivas e afirmativas do gênero. Nesse sentido, a 
sexualidade é lida aí como marca essencial a partir de onde se orga-
nizam e se agenciam diferenças específicas quanto à subjetividade 
e à identidade da mulher, sem que se perca de vista as mudanças 
epistemológicas efetuadas pelo pensamento da descontinuidade, da 
desconstrução e das heterogêneas posições oferecidas aos sujeitos 
contemporaneamente.
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a partir de três tópicos inerentes à discussão sobre a diferença – o 
pensar como feminista, o ser mulher e o essencialismo  –, Braidotti 
rejeitará o anátema sob o qual o feminismo inscreveu a questão 
do essencialismo e aponta três premissas que sustentam sua rein-
serção na cena dos debates feministas: primeiro, vê a necessidade 
de reconectar o feminino à realidade corpórea sexuada da mulher, 
negando-se a separar o empírico do simbólico, o material do dis-
cursivo, ou o sexo do gênero; segundo, considera que esse projeto é 
tão importante quanto as bases epistemológicas o são para a teoria 
feminista e a legitimação política para o contexto social; terceiro, 
considera que a estrutura do problema da diferença sexual leva 
necessariamente à questão estratégica do essencialismo, à questão 
de sua base ontológica. 

Situando a diferença além do âmbito restrito da sexualidade de 
homens e mulheres, Braidotti a compreende como inerente aos 
aspectos mais amplos das diferenças entre mulheres, entre as 
classes, entre as raças, de modo que o termo ‘mulher’ torna-se 
inadequado para compreender a variedade e a heterogeneidade 
de aspectos que ele subsume. Nesse sentido, o ‘eu’ que subscreve 
o sujeito falante feminino seria uma ficção, sim, em termos des-
construtivistas, mas uma ficção que “mantém juntos a coleção de 
camadas diferenciadoras, os fragmentos integrados do horizonte 
sempre regressivo da minha identidade” (BraiDoTTi, 1992, 
p. 60). Desdobrando os tópicos com que trabalha e procurando 
responder as perguntas que eles suscitam,39 a ensaísta situa a 
compreensão do que seja o sujeito feminista, vendo-o como ins-
tância política falante, agenciador de uma série de questões de 
ordem não ideológica, mas epistemológica – por exemplo, é sob 
o estatuto do sujeito qua feminista que são feitas as relações entre 
os conhecimentos formalizados e transmitidos nas instituições e 
os espaços fora do olhar oficial, possibilitando as interligações 
entre diferentes níveis de experiência, de modo a compatibilizar 
o conhecimento com a realidade existencial, com a experiência 
vivida. isso porque o pensamento não está apenas relacionado à 
luz da razão, mas às “regiões obscuras da mente nas quais o medo 
e a revolta acerca das realidades sócio-políticas relacionadas ao 
status da mulher são combinadas com o intenso desejo de realizar 
mudanças” (BraiDoTTi, 1992, p. 61).

a mediação do corpo feminino, compreendido pelo sujeito femi-
nista como locus político-epistemológico, implica reavaliar em 
outros termos a função materna, a partir da qual se compreendia 
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esse estatuto biológico como o destino de toda mulher, inscrita 
assim compulsoriamente na heterossexualidade e no vínculo ho-
mossocial masculino. Sob nova perspectiva, a maternidade passa 
a ser vista também como um dos suportes da identidade feminina, 
em que a imagem mãe/ filha 

passa a ser um par imaginário que atualiza a política da subjetivi-
-dade feminina, a relação com outra mulher e, conseqüentemente, 
as estruturas da homossexualidade e a possibilidade de uma 
rede-finição do sujeito identificado como mulher (BraiDoTTi, 
1992, p. 63). 

o corpo, visto como “o portal da subjetividade”, na bela expres-
são de Braidotti, deixa de ser apenas uma essência biológica fixa 
ou uma entidade histórica, e passa a ser problematizado como 
“o ponto de intersecção, como a interface entre o biológico e 
o social, entre o campo sociopolítico e a dimensão subjetiva” 
(BraiDoTTi, 1992, p. 63). Na relação que estabelece entre a 
prática política feminista e a prática psicanalítica quanto à ética da 
intersubjetividade, no entanto, Braidotti coloca uma questão difícil 
de sustentar. reconhecendo que a situação psicanalítica põe em 
cena um jogo de alteridades, uma “dissimetria fundamental entre 
o ‘self’ e o outro, que é constitutiva do sujeito ... e está relacionada 
à não-intercambialidade de posições entre analista e paciente, à 
irrevogável anterioridade do primeiro” (BraiDoTTi, 1992, p. 
64), ela reivindica uma diferença – e uma positividade – quanto 
à constituição do sujeito feminista, que se daria na relação com a 
outra mulher, “a interlocutora privilegiada, a testemunha, a legi-
timadora do eu”, de modo que 

o sujeito feminista, como adrienne rich o coloca, se constitui na 
presença de outra mulher, do outro enquanto mulher, e pressupõe 
o reconhecimento da alteridade da outra mulher como o primeiro 
passo em direção à redefinição da nossa igualdade, do nosso ‘ser’ 
mulher (BraiDoTTi, 1992, p. 64-65). 

alguns problemas surgem de um tipo de colocação como essa. 
Primeiro, a postulação da positividade da prática feminista no 
confronto com a psicanálise, em termos de constituição do su-
jeito, fica complicada de sustentar porque: l) não há constituição 
de sujeito – feminista ou não – fora da relação de alteridade, na 
medida em que é por essa e nessa alteridade que se dá a transfe-
rência necessária ao processo e à prática psicanalítica, ou seja, 
que se dá a possibilidade de distanciamento para saber-se quem 
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se é, de que história se é tecido – e essa história é anterior à en-
trada nas diferenças de gênero, como observa Lauretis a respeito 
do uso do pronome neutro em inglês;40 2) o estatuto político que 
subscreve o sujeito feminista não se constitui (ou não constitui sua 
subjetividade, talvez) sob a moldura da relação psicanalítica mas, 
sobretudo, na ação das práticas sociais; 3) o sujeito feminista só 
pode ser pensado como constituído ‘na alteridade da outra mulher’ 
se se pensa em termos dos ‘grupos de conscientização feministas’, 
destinados ao reconhecimento de suas especificidades e de suas 
estratégias de luta – travada no terreno do gênero que subscreve o 
sexo, ou seja, a questão da diferença não existiria como problema 
se no interior dela não existissem tais ou quais valores atribuídos 
ao gênero; 4) se o argumento fundamental do ensaio organiza-se 
em torno da afirmação da diferença sexual e biológica da mulher 
como essencial e intrinsecamente positiva, parece contraditória a 
idéia de que o reconhecimento da alteridade de outra mulher leve 
“à redefinição da nossa igualdade, do nosso ‘ser’ mulher”, quando 
antes já se havia criticado no conceito de diferença o fato de ele 
não levar em conta as “diferenças entre mulheres, diferenças de 
classe”.

Por outro lado, como é que se pode afirmar a positividade do ‘ser 
mulher’ (mesmo como estratégia de autolegitimação), se esse ‘ser 
mulher’ não existe isolado numa territorialidade exclusiva e fora 
das infinitas malhas dos discursos, das práticas e das interações 
psicossociais? Como é que se pode assumir a responsabilidade 
do “meu gênero” a partir do reconhecimento da “totalidade das 
definições que têm sido feitas sobre a mulher como sendo minha 
essência histórica” (BraiDoTTi, 1992, p.  68) se essa ‘essência 
histórica’ (se se pode ainda concebê-la) sempre foi historicamente 
emudecida, isto é, falada mais do que falante? uma comunidade de 
mulheres, caucionadora do reconhecimento positivo da ‘essência’ 
e da diferença, parece tão artificial quanto supor que os indivíduos 
mulheres (enquanto sujeitos feministas), que nela se identificam, 
possam comungar de uma identidade própria, possam restituir o 
poder ao processo subjetivo de cada uma apenas “sustentando este 
jogo [comunitário] de poder discursivo” (BraiDoTTi, 1992, 
p.  69). É evidente que Braidotti deseja, afirmando radicalmente 
a diferença e a essência sexuada da mulher, tomar as rédeas da 
nomeação que vem do exterior e ‘dar uma volta no parafuso’ das 
significações discursivas. Também parece evidente a sua cons-
tatação de base: a de que nós nascemos (biologicamente) e nos 
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tornamos (historicamente) mulher, logo, a diferença sexual é um 
fato. o problema é que a herança aristotélica (a platônica) é de 
tal ordem fundadora que, no instante mesmo em que a diferença 
sexual é afirmada, ela já está capturada e a volta do parafuso, ou 
se torna pião girando sobre si mesmo, ou produz um efeito de 
bumerangue. a reflexão de Teresa de Lauretis talvez se proponha 
como uma alternativa ao impasse. 

Publicado em 1987, e referência recorrente quando se trata da 
questão do gênero, o ensaio de Lauretis começa por discordar da 
estreita dependência que se estabeleceu, durante as décadas de 
60/70, entre o conceito de gênero e a diferença sexual, que teria 
servido então para fortalecer as discussões das mulheres sobre seus 
interesses específicos, possibilitando intervenções feministas nas 
diversas esferas em que essa diferença pudesse ser afirmada, anali-
sada, verificada. No entanto, a deficiência de base na correlação do 
gênero à diferença sexual é que ele se mantém atrelado à dicotomia 
masculino/feminino, homem/mulher, ou seja, às próprias bases do 
pensamento patriarcal que visa transformar. Tal dicotomia, por 
outro lado, impossibilita ver as diferenças entre mulher/Mulher, a 
diferença entre as mulheres ou nas mulheres. Na perspectiva dos 
anos 80, seria necessário recuperar o potencial epistemológico 
radical do pensamento feminista que, segundo Lauretis, estaria 
numa nova concepção do sujeito social e da subjetividade tecidos 
na socialidade: 

um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas 
pela diferença sexual, e sim através de códigos lingüísticos e 
representações culturais; um sujeito “engendrado” não só na ex-
periência das relações de sexo, mas também nas de raça e classe; 
um sujeito, portanto, múltiplo em vez de único, e contraditório 
em vez de simplesmente dividido (LaureTiS, 1992, p. 24). 

Quatro são as teses que Lauretis defenderá em sua argumentação: 
a primeira afirma que o gênero é uma representação41 de cada in-
divíduo em termos de uma relação social preexistente ao próprio 
indivíduo e predicada sobre a oposição conceitual e rígida dos 
dois sexos biológicos; a segunda, que a representação de gênero 
é a sua construção, e ela é tanto o produto quanto o processo de 
sua representação; a terceira, que a construção do gênero, através 
de sua representação, vem-se efetuando hoje tanto quanto em 
qualquer outro tempo; a quarta tese é apresentada sob forma de 
uma pergunta: se a construção do gênero causa inevitavelmente 



139

sua reconstrução, em que termos e no interesse de quem está sendo 
feita essa des-re-construção?

De um modo geral, o que a visada de Lauretis traz de inovador com 
relação ao tema é a compreensão da relação sexo/gênero fora do 
circuito da opressão homem/mulher, para vê-la como um sistema 
ideológico, tomando a descrição clássica do sujeito42 em althusser, 
e inscrevendo nela o sujeito feminista;43 mais que isso, ver na pró-
pria incapacidade do filósofo em relacionar o gênero à ideologia, 
considerando-se seu investimento na idéia de subjetividade, uma 
das formas da tecnologia de gênero. ou seja, Lauretis coopta um 
conceito que vigora na esfera das relações de produção (capita-
lista), determinante da relação imaginária dos indivíduos com as 
relações sociais em que vivem, e o lê no universo ‘particular’ das 
relações sexo/gênero, recontextualizando a frase de althusser 
(“toda ideologia tem a função – que a define – de ‘constituir’ 
indivíduos concretos em sujeitos”) para: “o gênero tem a função 
(que o define) de constituir indivíduos concretos em homens e 
mulheres” (LaureTiS, 1992, p. 28). o que vai permitir à ensa-
ísta tal passagem – tal ‘transposição’ – seria: primeiro, a idéia de 
falsa consciência, comum ao gênero e ao conceito althusseriano 
de ideologia (esse, por oposição à ciência; aquele, quando supõe 
na divisão dos sexos o que é um efeito da concepção social do gê-
nero); segundo, a idéia de que os sujeitos “representam-se” e “são 
representados” pelo gênero e pela ideologia, estando ao mesmo 
tempo “fora” e “dentro” de ambos – no caso do gênero, isso se dá 
na tensão entre a mulher como objeto de sua própria representação 
e a mulher real, sujeito de relações reais na história; terceiro, a idéia 
de que tanto a ideologia, quanto o gênero, constituem uma relação 
real e imaginária44 com o mundo; quarto, a assunção (tomada a 
Michele Barrett) de que “a ideologia do gênero teve um papel 
importante na construção histórica da divisão social capitalista 
do trabalho e na reprodução do poder do trabalho” (LaureTiS, 
1992, p. 28); quinto, a idéia de que tanto o sujeito na ideologia, 
quanto o sujeito gendrado participam do processo de “interpela-
ção”, pelo qual “uma representação social é aceita e absorvida por 
uma pessoa como sua própria representação, e assim se torna real 
para ela, embora seja de fato imaginária” (LaureTiS, 1992, p. 
33), de que a prova evidente seria a naturalidade com que a mulher 
assinala o F quando se trata de indicar o sexo, ingressando desse 
modo no sistema sexo/gênero.45
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Compartilhando da crítica ao projeto foucaultiano com outras 
teóricas feministas (em especial, Wendy Hollway) no que con-
cerne ao fato de que “em vez de equiparar poder com opressão, 
Foucault vê o poder como produtor de significados, valores, 
conhecimentos e práticas e, intrinsecamente, nem positivo, nem 
negativo” (LaureTiS, 1992, p. 37), de onde adviria o “paradoxo 
que macula a teoria de Foucault”: “buscando combater a tecno-
logia social que produz a sexualidade e a opressão sexual, essas 
teorias (e suas respectivas políticas) negam o gênero” (LaureTiS, 
1992, p. 36) e, a despeito do equívoco em compreender a teoria 
do pensador francês como um combate, ou como um projeto de 
denúncia da opressão (a que já se aludiu no início desse capítulo), 
o que move os argumentos de Lauretis quanto à idéia de que, 
primeiro, o gênero vem sendo construído desde sempre através 
das várias tecnologias (discursivas, fílmicas e, sobretudo, através 
do contrato de casamento heterossexual, em que “as relações de 
gênero e, portanto, a ideologia de gênero, são reproduzidas na 
vida diária”); segundo, as relações sociais de gênero não serão 
afetadas pela simples mudança em favor de uma maior igualdade 
da mulher em relação ao homem; terceiro, o caráter conservador 
do conceito de diferença sexual impede pensar suas próprias 
representações – enfim, o móvel de seus argumentos é a idéia de 
que “precisamos nos afastar do referencial androcêntrico, onde 
o gênero e a sexualidade são (re)produzidas pelo discurso da se-
xualidade masculina” (LaureTiS, 1992, p. 39). o que só pode 
dar-se fora do contrato heterossexual, fora da compreensão do 
gênero por sua dependência à diferença sexual e através de práticas 
micropolíticas de resistência, de investimentos em outras posições 
de subjetividade e em novos modelos de auto-representação. Nesse 
sentido, e com esses objetivos, Lauretis faz a crítica do sujeito 
desconstrutivista, tomado como pura representação em discurso, 
na medida em que ele nega a historicidade da opressão (do gênero) 
e da resistência de mulheres reais, bem como a contribuição do 
feminismo para a redefinição de sua subjetividade e socialidade. 
a possibilidade de desconstruir as tecnologias de gênero atuantes 
nas sociedades só pode dar-se, não fora, nem dentro da ideologia 
de gênero (reproduzida, principalmente, no contrato heterossexual, 
locus privilegiado da prática da diferença sexual), mas num espaço 
entre, no entre-lugar dos discursos, das práticas e das representa-
ções hegemônicas – é lá onde o sujeito feminista atua, situando-se 
nesse espaço social gendrado e nas outras narrativas culturais, que 
produzem uma visão “de outro lugar”: 
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é um movimento entre o espaço discursivo (representado) das 
posições proporcionadas pelos discursos hegemônicos e o 
“space-off”, o outro lugar, desses discursos: esses outros espaços 
tanto sociais quanto discursivos que existem, já que as práticas 
feministas os (re) construíram, nas margens dos discursos hege-
mônicos e nos interstícios das instituições, nas contrapráticas e 
novas formas de comunidade (LaureTiS, 1992, p. 47). 

Nessa coexistência não-dialética, porque recusa a síntese, e não 
integrada de práticas discursivas heteronômicas inscreve-se o 
sujeito do feminismo, “engendrado lá. isto é, em outro lugar”.

Trabalhando na clave das formas de representação – discursivas, 
imagéticas (sobretudo fílmicas) – suscetíveis de atuar na constru-
ção das subjetividades femininas, Lauretis, entretanto, não abre 
mão de conceber a possibilidade de intervenção nesses discursos (e 
nessas práticas) senão pelos sujeitos historicamente engendrados 
na opressão. Tais são os sujeitos (feministas) – tais são as posi-
ções de sujeito – passíveis de não apenas inverter os termos dessa 
opressão (quando postula relações de maior ou menor igualdade 
entre homem/ mulher), mas de intervir nas próprias formas de 
representação que subscrevem as especificidades dos gêneros. 
Para isso, Lauretis precisa da noção de experiência de mulheres 
reais46 (em suas múltiplas diferenças e não essencializadas numa 
mítica Mulher), sob a qual se agenciam tanto os pertencimentos, 
quanto a problematização da ideologia inscrita nas tecnologias 
de gênero. embora a reflexão da ensaísta deixe entrever a im-
possibilidade de se estar fora seja da ideologia, seja do gênero 
enquanto ideologia, a proposta estratégica de problematizá-los 
a partir de um “entre-lugar”, de uma posição alternativa, consti-
tutiva do discurso feminista – e locus da própria contradição do 
sujeito feminista – deixa ainda sem resposta o problema do poder 
investido nos campos discursivos em questão. Pois se as formas 
de conhecimento estão intrinsecamente conectadas às práticas 
de poder, como Foucault observa e Lauretis não discorda, que 
subsumem a referencialidade de um gênero a partir do outro, na 
dependência do outro, como ativar uma força legitimadora nessa 
e dessa margem, fora dos discursos que a inscrevem como tal? 
Por outro lado (e mesmo considerando que a negociação entre os 
espaços é configurada, digamos, em sua estruturalidade, como 
tensionada, em contradição irresolvível), não estaria a própria 
existência da margem investida já, e desde então comprometida, 
pelo e no discurso que a institui como tal, participando assim da 
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economia mesma desse discurso, sem no entanto – e por isso 
mesmo – abalá-lo? Não parece que tais questões possam ser res-
pondidas, mas o que Lauretis nos propõe, tanto como reflexão, 
quanto como estratégias, são modos de atuar e possibilidades de 
pensar sem que se caia na paralisia ou na circularidade do pensa-
mento ideológico, que supõe estar falando de fora dele, quando 
está sendo por ele falado. 

Se a crítica feminista das representações constitui hoje uma ver-
tente importante de pensamento e de intervenção no conjunto das 
práticas culturais, uma de suas contribuições mais efetivas tem sido 
exatamente essa: poder pensar não apenas das, nem nas, mas as 
margens; explicitá-las, expô-las, seu gesto político-epistemológico 
mais significativo.

NOTAS
1 O que se chama aqui de ‘sujeito da cultura’ diz respeito a um tipo de agente 

social (indivíduos, grupos ou instituições) que detém a hegemonia do ponto 
de vista masculino (representado majoritariamente pelo homem) com relação 
aos objetos simbólicos da sociedade, de que é parte e com os quais interage, 
de modo que as formas de representação, os valores ideológicos e os modos 
de simbolização das imagens de mulher se fazem privilegiadamente a partir 
desse ponto de vista.

2 No primeiro capítulo de As palavras e as coisas, o ensaio “Las meninas”, 
Foucault apresenta de forma prática (e magistral) a passagem da concepção 
clássica para a concepção moderna de representação, através da análise 
do quadro de Velásquez, no qual observa as várias perspectivas (esse 
espetáculo-de-olhares) que ele oferece para as posições dos objetos/seres 
representados e do sujeito que as representa, de modo a configurar uma 
sucessiva teia de afastamentos e aproximações entre o olhar que observa e 
as cenas apresentadas, móveis e mutantes em função das perspectivas dos 
olhares: do sujeito de fora do quadro, dos elementos internos a ele, refratados 
sempre e mais pelo caráter de fuga e ruptura do sujeito que vê – ou do sujeito, 
tout court. Assim, dirá Foucault: Talvez haja, nesse quadro de Velásquez, como 
que a representação da representação clássica e a definição do espaço que 
ela abre. Com efeito, ela intenta representar-se a si mesma em todos os seus 
elementos, com suas imagens, os olhares aos quais ela se oferece, os rostos 
que torna visíveis, os gestos que a fazem nascer. Mas aí, nessa dispersão 
que ela reúne e exibe em conjunto, por todas as partes um vazio essencial 
é imperiosamente indicado: o desaparecimento necessário daquilo que a 
funda – daquele a quem ela se assemelha e daquele a cujos olhos ela não 
passa de semelhança. Esse sujeito mesmo – que é o mesmo – foi elidido. E 
livre, enfim, dessa relação que a acorrentava, a representação pode se dar 
como pura representação (FOUCAULT, 1985, p. 31).
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3 O que se chama aqui de ‘postura crítica’ diz respeito a esse caráter de 
intervenção, de natureza tanto teórica, quanto política, próprio do movimento 
feminista na seu aspecto mais geral, bem como da crítica literária feminista 
às formas de representação dos objetos da cultura. Tal postura relaciona-se 
ainda a toda uma variedade de movimentos sociais periféricos aos núcleos 
hegemônicos, sobretudo de poder, tais como os dos negros (em suas relações 
com outros grupos tanto de negros, quanto de brancos, em específicas 
culturas); os dos homossexuais (e suas também várias especificidades, 
sobretudo a que distingue socialmente a mulher homossexual do homem 
na mesma condição) e, last but not least, as mulheres em geral e em suas 
múltiplas formas de representação e de relação, sobretudo as que distinguem 
classe, raça e/ou cultura. 

4 Essa é a postura adotada por Chris Weedon, ao observar que este tipo de 
análise [empreendida por Foucault] expande o campo de atividade política 
potencial de maneiras extremamente importantes para o feminismo, evitando, 
como o faz, o reducionismo de análises baseadas em causas únicas. [...] A 
análise de Foucault sobre a sexualidade permite explicar tanto o poder quanto 
a resistência, de modo a localizá-los socialmente e historicamente, e de modo 
a demonstrar como a resistência é produzida e novas posições discursivas são 
desenvolvidas. Rompendo com noções de sexualidade essencial, garantida 
por Deus, pela natureza ou por estruturas ‘universais’ de sociabilidade humana, 
Foucault abre a sexualidade à história e à mudança. (WEEDON, 1991, p. 122-
123). Susan Hekman, igualmente, reconhece a importância fundamental da 
obra de Foucault para o desenvolvimento da crítica feminista na medida em 
que ela pode usar sua obra para explicar como o discurso Iluminista sobre 
a racionalidade criou a mulher como a contraparte irracional e emocional do 
homem. Sua tese sobre a ligação entre saber e poder, além disso, é uma idéia 
que tem potencial para dar uma contribuição importante à teoria feminista. 
O discurso da racionalidade não excluiu ‘apenas’ as mulheres da esfera da 
racionalidade; não se trata apenas de uma questão semântica. Mais que 
isso, a análise de Foucault pode ser usada para mostrar que a designação 
da mulher como irracional está diretamente ligada às instituições sociais que 
definem o status inferior da mulher. Saber e poder são dois lados da mesma 
moeda. Ao mostrar que o racionalismo (masculino) da episteme moderna não 
é um absoluto, mas meramente um dentre uma pluralidade de discursos, a 
análise de Foucault sugere a possibilidade de criação de um discurso que 
não constitui as mulheres como inferiores. Ele abre uma nova maneira de 
pensar sobre as mulheres, o saber e o poder que é muito produtiva para a 
teoria feminista (HEKMAN, 1990, p. 21).

5 Uma das possibilidades de compreensão do que se chama ‘sujeito feminista’ 
é oferecida por Geneviève Fraisse, que o situa como constituído e constituinte 
em um processo de validação operando com vistas à legitimação e dentro de 
um quadro histórico e temático. Histórico no sentido de que o sujeito feminista 
se pensa a partir de um duplo pertencimento coletivo: ao do conjunto das 
mulheres, conjunto sexuado, e ao do grupo dos indivíduos feministas, grupo 
político (p. 257). Assim, se o sujeito mulher que tenta compor a história 
do feminismo é ao mesmo tempo neutro e sexuado, é talvez porque ele 
procura um ponto de equilíbrio entre dois movimentos: o que põe fim a uma 
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dependência de um ser despedaçado por suas qualidades relativas e o que 
sabe que o sujeito mulher não é mais do que uma das posições da mulher 
como ser humano, e tal sujeito não esgota a totalidade de sua relação com 
o mundo. Se o pensamento feminista trabalha para a constituição do sujeito, 
a operação de legitimação se mostra mais importante do que a de definição. 
Nenhuma totalidade subjetiva é requisitada: o acento é posto aqui sobre um 
processo histórico cuja finalidade implica sua própria dissolução (p. 263) 
(FRAISE, 1988, p. 257-263). Para outros enfoques a respeito da relação entre 
o sujeito feminista, a mulher e a questão do gênero, cf. item 5. 

6 Além da crítica do modernismo na perspectiva de uma releitura de seu caráter 
possivelmente ‘conservador’ com relação ao descrédito da cultura de massas 
e das mulheres (na época do socialismo nascente e do primeiro grande 
movimento feminista na Europa, as massas batento no portão eram também 
mulheres, batendo no portão da cultura dominante masculina), Huyssen mostra 
discordância igualmente com relação a algumas vertentes do pensamento 
crítico francês, especialmente com as visadas de Julia Kristeva e de Jacques 
Derrida que, segundo ele, vêem a escrita experimental modernista como 
feminina por si mesma (HUYSSEN, 1987, p. x).

7 Huyssen coloca a questão do sujeito que diz ‘eu’, na frase flaubertiana, 
nos seguintes termos: Só precisamos pensar no gritante contraste entre 
a confiante confidência pessoal de Flaubert “Madame Bovary c’est moi”, 
e a famosa “impassibilidade” do estilo do romance para saber que há uma 
diferença. Dada a fundamentalmente diversa constituição e validação social 
e psicológica da subjetividade masculina e feminina na sociedade burguesa 
moderna, a dificuldade em dizer “eu” tem de ser necessariamente diferente 
para uma escritora mulher, que pode não encontrar na “impassibilidade” e 
na concomitante reificação do ‘self’ no produto estético um ideal tão atrativo 
e constringente quanto o faz o escritor homem [‘the male writer’]. O homem 
[‘the male’], afinal, pode facilmente negar sua própria subjetividade em proveito 
de um objetivo estético mais alto, já que ele a tem assegurada no nível da 
experiência de vida cotidiana (HUYSSEN, 1987, p. 46).

8 Na verdade, Hutcheon retoma muitas das considerações de Belsey (assim 
como as análises das práticas semióticas fílmicas feministas empreendidas por 
de Lauretis) relativas ao estatuto do sujeito no romance realista clássico, para 
embasar suas próprias análises dos aspectos formais de descontinuidade e 
descentramento no romance pós-moderno The white hotel, de D. M. Thomas. 
A base teórica comum a ambas é tomada a Émile Benveniste, que estabelece 
ser a subjetividade uma propriedade fundamental da linguagem (É dentro e 
por meio da linguagem que o homem se constitui como ‘sujeito’, porque só a 
linguagem estabelece o conceito de ‘ego’ na realidade) (HUTCHEON, 1987, 
p. 215 ; BELSEY,1982).

9 O termo modernista deve ser compreendido no contexto em que o utiliza 
Huyssen, ou seja, como sinônimo de moderno, correspondendo ao momento 
artístico-cultural que, a partir da segunda metade do século 19, comporta 
novos atores sociais na cena da modernidade, a partir das novas formas 
assumidas pela relação capital/trabalho e que, no plano das artes e da cultura, 
exemplarmente tematizadas por Baudelaire, caracteriza-se pelo maior alcance 
de seus produtos, inscritos agora em tensão com os objetos do mercado, como 
‘mercadorias’. Nesse sentido, o termo modernista difere da caracterização 
dada por Sergio Paulo Rouanet, que vai chamar ‘modernista’ o terceiro dos 
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três ciclos estéticos que compõem a Modernidade: o primeiro seria por volta 
de 1800, quando surgem as teorias sobre o Romantismo, em oposição ao 
Classicismo; o segundo, por volta de 1850, quando Baudelaire reflete sobre 
os conceitos de modernidade na arte e surgem as estéticas pós-românticas; 
o terceiro, por volta de 1900, aparece com as vanguardas históricas, e é a 
esse ciclo que Rouanet chama Modernismo (ROUANET, 1987, p. 265). Outro 
debate em questão é aquele que procura fazer a distinção entre modernidade 
cultural e modernidade social, em sua relação com uma possível faceta 
conservadora da pós-modernidade, empreendido por representantes das 
vertentes do pensamento francês (Foucault e Derrida) e do pensamento 
alemão (Habermas). Nesse debate, estão em jogo duas diferentes visões da 
modernidade, descritas por Huyssen nos seguintes termos: A visão francesa 
de modernidade começa com Nietzsche e Mallarmé e está assim bastante 
próxima do que a crítica literária descreve como modernismo. A Modernidade 
para os franceses é primariamente – embora não exclusivamente – uma 
questão estética relacionada com as energias liberadas pela destruição 
deliberada da linguagem e outras formas de representação. Para Habermas, 
por outro lado, a modernidade ancora-se nas melhores tradições do 
Iluminismo, que ele tenta salvaguardar e reinscrever no discurso filosófico 
presente sob nova forma. [...] A oposição de Habermas à visão francesa pós-
nietzscheana de ‘modernité’ como simplesmente anti-moderna ou, como foi 
colocada, pós-moderna, implica nela mesma uma compreensão por demais 
limitada da modernidade, ao menos no que diz respeito à modernidade estética 
(HUYSSEN, 1987, p. 203).

10 Nesse sentido, Catherine Belsey vai observar que o realismo clássico, que 
continua a ser o modo popular dominate do drama literário, do cinema e 
televisivo, coincide cronologicamente de modo imperfeito com a época do 
capitalismo industrial. Desempenha, gostaria de sugerir, a função da ideologia, 
não só na sua representação de um mundo de sujeitos consistentes que são 
a origem de sentido, conhecimento e ação, mas também na apresentação, 
ao leitor, como posição a partir da qual o texto é mais facilmente inteligível, 
da posição do sujeito como origem da compreensão e da ação decorrente 
dessa compreensão (BELSEY, 1982, p. 74).

11 Kaplan utiliza a tradução inglesa de Rousseau. No original francês, o trecho 
é o seguinte: Elles seront toute leur vie asservies à la gêne la plus continuelle 
et la plus sevère, qui est celle des bienséances. Il faut les exercer d’abord 
à la contrainte, afin qu’elle ne les coûte jamais rien; à dompter toutes leurs 
fantaisies, pour les soumettre aux volontés d’autrui. [...] Dans nos insensés 
établissements, la vie de l’honnête femme est un combat perpétuel contre 
elle-même (ROUSSEAU, 1961, p. 461-462).

12 A questão da generalidade implícita no pronome ‘ela’, com relação a um 
sujeito ‘mulher’ dotado de características imanentes e intrínsecas, seja 
de ordem cultural, seja de ordem psíquica, ou a não relevância quanto às 
diferenças entre ‘mulheres’ de mesma raça, mas de classes distintas, ou entre 
mulheres heterossexuais e homossexuais, constitui mesmo um dos temas 
fundamentais para a crítica feminista. O ensaio de Cora Kaplan trabalha com 
a idéia de que tanto feministas radicais, quanto liberais ou conservadoras 
deixaram de observar o modo como as protagonistas dos romances do séc. 
19 relacionavam-se com as personagens femininas de classes inferiores, 
sobretudo porque o discurso de classe fica subsumido no discurso de 
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representação do gênero. Ao contrário, Kaplan observa, as obras literárias são 
discursos particularmente ricos nos quais as linguagens de classe, de raça e 
de gênero são produzidas e representadas através da incorporação de outros 
discursos. O foco da análise feminista deveria ser nessa heterogeneidade 
inerente ao literário, nessa íntima relação aí expressada entre todas as 
categorias que ordenam o significado psíquico e social (KAPLAN, 1990, p. 
149).

13 É evidente que se poderia pensar também, com relação a esse aspecto, 
que a grandeza de Flaubert (um dos aspectos da grandeza de sua obra) foi 
a de ter podido compreender as minúcias da alma feminina de então e, ao 
compor o retrato de sua personagem com a paixão com que o fez, possibilitar 
a suas leitoras identificar em Emma as aporias de sua própria condição. Tal é 
a leitura que tem prevalecido na tradição crítica. É possível mesmo que sem 
tal paradigma de leituras, em que a exploração dos limites da imaginação e 
da fantasia abria um mundo de possibilidades às mulheres reais, sujeitadas 
sob diversos aspectos, tais mulheres tivessem tido menores oportunidades 
de exercitar e de fecundar seus próprios impulsos emancipatórios. O que a 
crítica feminista observa, a par disso, é que tais obras, em última instância, 
reduplicavam o viés de uma moralidade que atuava sobretudo no sentido 
de punir uma sensualidade e uma sexualidade ativas e de corroborar o 
sentimento de culpa feminina pela ‘força fatídica’ de tais impulsos. Não seria 
difícil a uma leitura crítica gendrada feminista percorrer as obras do realismo 
(e do romantismo, sob outro viés) sustentando tais hipóteses.

14 Rita Felski sumariza esses aspectos distintivos das vertentes críticas nos 
seguintes termos: Tentativas recentes de desenvolver análises das relações 
entre gênero e literatura inscrevem-se em duas categorias dominantes. A 
primeira propõe uma distintiva consciência ou experiência da realidade da 
mulher [female consciousness or experience] como legitimação para uma 
estética feminista; a segunda baseia-se na lingüística, é anti-humanista e 
apela para uma noção do ‘feminino’, compreendida como uma disrupção 
ou transgressão de uma ordem simbólica falocêntrica, mais do que como 
uma característica da psicologia da mulher [female psychology]. Jane 
Gallop localiza uma razão para a diferença nas posições opostas adotadas 
pelas teorias feministas francesas e americanas a respeito da relação entre 
subjetividade e linguagem: “As americanas – como Nancy Chodorow – falam 
da construção de um ‘rijo centro do self’, enquanto as francesas – como 
Josette Féral – falam da ‘subversão do sujeito’... O ‘self’ implica um centro, um 
indivíduo potencialmente autônomo; o ‘sujeito’ é um lugar na linguagem, um 
significante que já se encontra alienado numa rede intersubjetiva”  (FELSKI, 
1989, p. 19-20).

15 Robert Scholes, num ensaio bastante heterodoxo quanto aos assuntos que 
discute, a partir do tema da ética da leitura, em que retoma a discussão Derrida/
Searle (cf. Nota 7, cap.  3.1) para refutar o primeiro sob argumentos um tanto 
inconsistentes, observa, entretanto, de modo interessante essa questão: O 
feminismo e a desconstrução são duas formas de leitura, duas maneiras 
de conferir significado ao mundo. E ambas têm procurado penetrar na área 
ético-política, facto traduzido em escritos de Derrida contra o ‘apartheid’ e 
em diversos projetos feministas para melhorar a condição da mulher. Como 
métodos de leitura, porém, diferem de modo substancial. A desconstrução 
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aspira a uma certa durabilidade e universalidade como método. O feminismo, 
por seu turno, baseia-se no conceito de leitor de um gênero particular e é 
movido por certa percepção da injustiça nas relações entre homens e mulheres 
em termos sociais, econômicos e políticos específicos (SCHOLES, 1991, p. 
105). 

16 O ensaio de Lovibond focaliza três aspectos das teorias pós-modernas 
correntes – o que ela denomina de pluralismo dinâmico, pluralismo estático 
e pluralismo de inclinação – cujas premissas são discutidas a partir das 
posições defendidas nas obras de Jean-François Lyotard, Alasdair Mac-Intyre 
e Richard Rorty com a finalidade de contrapor-se à defesa que tais filósofos 
fazem do pluralismo – na moral, na política, na epistemologia – e de refutar as 
objeções deles a uma visão de consenso como ideal regulador do discurso. O 
objetivo da autora, como se deduz, é o de fazer a releitura dos conceitos de 
legitimidade e de racionalidade do iluminismo, de que a crítica feminista não 
deveria abrir mão porque, segundo ela, se o feminismo se desfaz do impulso 
de “esclarecer” (‘enlighten’) coloca-se numa posição difícil para enunciar o 
desejo de tornar reais essas possibilidades [trata-se aqui da idéia pós-moderna 
da subjetividade como construção social ou discursiva]. A subjetividade pode 
ser tão fluida quanto se queira, mas esse achado (‘insight’) não terá nenhum 
interesse especificamente político se desvinculado da ambição feminista de 
reconstruir a sensibilidade no interesse das mulheres (LOVIBOND,1990, p. 
118).

17 Um dos primeiros a situar, no Brasil, os termos da discussão sobre o moderno 
e o pós-moderno, o filósofo Paulo Sérgio Rouanet descreveu, já em meados 
da década de 80, as demandas fundamentais que envolviam a defesa de 
uma posição ou da outra com relação ao saber (na ciência e na filosofia), 
à moral e à arte, situando-as a partir das concepções de alguns de seus 
teóricos mais representativos. No ensaio que, ainda hoje, mantém o interesse 
e se situa como um dos mais úteis (porque exemplarmente didático, no seu 
melhor sentido) para uma mise-en-point da questão, Rouanet refuta a idéia 
de uma pós-modernidade em qualquer das esferas mencionadas, em favor 
do que ele chama o neomoderno, que não constituiria uma ruptura com os 
valores da modernidade, mas uma consciência de ruptura com relação às 
deformações de seu projeto, descritas nos seguintes termos: Fantasiando 
uma pós-modernidade fictícia, o homem está querendo despedir-se de uma 
modernidade doente, marcada pelas esperanças traídas, pelas utopias 
que se realizaram sob a forma de pesadelos, pelos neofundamentalismos 
mais obscenos, pela razão transformada em poder, pela domesticação das 
consciências no mundo industrializado, e pela tirania política e pela pobreza 
absoluta nos ¾ restantes do gênero humano (ROUANET, 1986, p. 50 ; 1987, 
p. 269).

18 Usando a liberdade que concede o próprio estilo em fragamentos e 
freqüentemente aforístico de Nietzsche, podem-se encontrar formulações 
lapidares a respeito de tais temas ao longo de sua obra. A respeito do 
homem moderno, dirá: “O homem bom” foi corrompido e seduzido pela más 
instituições (os tiranos e os padres); – a razão constituída em autoridade; a 
história que sobrepuja os erros; o futuro considerado como um progresso; – o 
estado cristão (“o Deus dos exércitos”); o instinto sexual cristão (em outras 
palavras, o casamento); – o reino da “justiça” (o culto da “humanidade”); – a 
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“liberdade”. [...] Profundo enfraquecimento da espontaneidade: o historiador, 
o crítico, o analista, o intérprete, o observador, o colecionador, o leitor – são 
talentos reativos – todos se acolhem à sombra da ciência! (NIETZSCHE, s.d., 
p. 110). Sobre sujeito, objeto, real: Que entre o sujeito e o objeto exista algo 
como relações adequadas, que o objeto seja algo como o sujeito visto do 
interior, são boas invenções que, penso, tiveram seu tempo. O grau do que 
geralmente temos consciência depende totalmente da grosseira utilidade do 
que chega à nossa consciência. De que modo essa perspectiva oblíqüa da 
consciência nos permitiria assegurar, acerca do “sujeito” e do “objeto”, dados 
que se relacionassem à realidade?... [...] Não há nem “espírito”, nem razão, 
nem pensamento, nem consciência, nem alma, nem vontade, nem verdade: 
estas são simplesmente ficções inutilizáveis. (NIETZSCHE, s.d., p. 221). Sobre 
moralidade: toda essa distinção entre “moral” e “imoral” parte do princípio pelo 
qual tanto os atos morais como os imorais são atos de livre espontaneidade, 
– numa palavra, que tal espontaneidade existe, ou, de outra maneira, que a 
avaliação moral só se relaciona a uma única espécie de intenções e de atos, 
a espécie livre. Mas toda essa espécie de intenções e de atos é puramente 
imaginária: o mundo ao qual somente poderia aplicar-se a escala moral não 
existe: – não há atos morais nem atos imorais (NIETZSCHE, s.d., p.  268). 

19 Leia-se, a esse respeito, no aforismo 239 de Além do bem e do mal: Onde 
quer que o espírito industrial tenha obtido primazia sobre o espírito militar e 
aristocrático, a mulher tende a conquistar a independência econômica e legal 
de um operário, a mulher operário nos aguarda na soleira da sociedade que 
principia a formar-se. Enquanto essa se apossa de novos direitos tende a se 
tornar “senhora” e escreve sob a bandeira da “emancipação” e consegue com 
precisão incrível precisamente o contrário: a mulher regride. (NIETZSCHE, 
1977, p. 177). Observe-se, nessa ‘mulher operária’, de Nietzsche, a fonte 
de Andreas Huyssen para a sua idéia (e imagem) das ‘massas batendo 
no portão da cultura dominante masculina’, cf. Nota 5. Susan Hekman, em 
Nietzsche: truth is a woman, discutindo a possível misoginia do filósofo, 
procura ver a relação que ele estabelece entre a verdade e a mulher em 
termos não muito felizes, na medida em que é capturada pela ambigüidade 
da frase célebre que abre o Prefácio de Além do bem e do mal (Supondo-se 
que a verdade seja feminina – e não é fundada a suspeita de que todos os 
filósofos, enquanto dogmáticos, entendem pouco de mulheres?). Assim, se 
por um lado ela observa com exatidão que Nietzsche é um dos primeiros 
críticos do modernismo a revelar que a “desconstrução” da racionalidade 
ocidental necessariamente carreia a rejeição da definição masculina de 
“verdade” e que é essa ligação entre verdade e masculinidade que explica o 
ridículo do que ele chama “feminismo” e sua impaciência com as mulheres 
que tentam copiar a definição masculina de verdade (p. 28), por outro lado, 
Hekman também tira conclusões absolutamente insustentáveis, no contexto 
do pensamento do filósofo, tais como: a relação feita por Nietzsche entre a 
verdade e o masculino, entretanto, cria um problema sério para ele. Embora 
queira rejeitar o absolutismo dogmático que é identificado com o masculino, 
sua única alternativa é o feminino, um modo de pensar que ele acha igualmente 
abominável (p. 29, grifos meus), e mais adiante, observa ainda a ensaísta que 
essas ambivalências, em última instância levam Nietzsche à confusão porque 
elas não representam uma ruptura clara quanto aos estereótipos masculino/
feminino do racionalismo ocidental (p. 29). Se o equívoco grifado dispensa 
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comentários, ver observações quanto ao estereótipo na seqüência desse 
capítulo (HEKMAN, 1990, p. 26-30).

20 Algumas dessas ‘verdades’: Até agora, graças a Deus, o explicar era assunto 
de homens, dom dos homens e permanecia, assim, ‘entre eles’. De resto, 
considerando tudo aquilo que as mulheres escrevem acerca da ‘mulher’, é 
lícito duvidar que a mulher queira se explicar. [...] Finalmente, pergunto, houve 
algum dia mulher que concedesse profundidade a uma cabeça feminina, 
justiça a um coração de mulher? [...] Por culpa das péssimas cozinheiras – 
pela falta absoluta de racionalidade na cozinha, o desenvolvimento do homem 
foi, principalmente, impedido e danificado mais que por qualquer outra causa 
e mesmo hoje melhoramos pouco no que concerne este assunto. [...] um 
homem profundo no espírito e também nos seus apetites ... pensará a mulher 
sempre segundo os orientais! deverá concebê-la como sua propriedade que 
terá direito de manter sob chaves, como algo predestinado a servir e que no 
servir atinge a própria perfeição. [...] a emancipação da mulher enquanto é 
querida pelas mulheres (e não só por machos cretinos) revela-se como um 
sintoma curioso do progressivo debilitamento e obtusidade dos instintos 
essencialmente femininos (NIETZSCHE, 1977, p. 171-179). É interessante 
observar, num ateu convicto, a expressão ‘graças a Deus’, mesmo se se 
concede a ela um tom possivelmente irônico, o que não parece tão evidente, 
bem como a disposição do filósofo em exprimir ‘verdades’ com relação ao 
contingente (a mulher, segundo sua perspectiva), quando um dos pontos-
chave de seu pensamento filosófico (portanto, não contingente) é o combate 
feroz à idéia de verdade – e a observação se mantém mesmo quando se sabe 
que tal combate se dá em oposição à idéia ‘metafísica’ de verdade.

21 O trecho a que faz menção é o seguinte: A mulher doente em especial: ninguém 
a supera em refinamento para dominar, oprimir, tiranizar. Nisso a mulher 
doente nada poupa, vivo ou morto, ela desenterra de novo as coisas mais 
profundamente enterradas (os Bogos dizem: “a mulher é uma hiena”). Olhe-se 
o interior de cada família, de cada corporação, de cada comunidade: em toda 
parte a luta dos enfermos contra os sãos – uma luta quase sempre silenciosa, 
com pequenos venenos, com agulhadas, com astuciosa mímica de mártir, 
por vezes também com esse farisaísmo de doente de gestos ‘estrepitosos’, 
que ama mais que tudo encenar a ‘nobre indignação’ (NIETZSCHE, 1988, p. 
139).

22 O que o Ocidente reprime em sua visão da natureza é o ctônio, que significa 
“da terra”. Jane Harrison usa o termo para a religião pré-olímpica grega, e eu 
o adoto como um substituto para dionisíaco, que se contaminou com gracejos 
vulgares. O dionisíaco não é nenhum piquenique. São as realidades ctônicas 
de que foge Apolo, o triturar cego da força subterrânea, o longo e lento sugar, 
a treva e a lama. Paglia também observa, como Deleuze, a negatividade da 
mulher enquanto mãe vingativa e rancorosa: As mães podem ser fatais para 
os filhos. Foi contra a mãe que os homens ergueram seu alto edifício de 
política e culto do céu (PAGLIA, 1992, p. 17).

23 Ver a esse respeito o capítulo Ecce Homo: genealogia e epitáfio (FERRAZ, 
1994, p. 133).
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24 Patrícia Waugh observa tal defasagem, embora pensada em termos da 
ausência de escritoras mulheres dos debates pós-modernistas dos anos 
60 aos anos 80, e comenta: No momento em que o pós-modernismo está 
forjando sua identidade ao articular a exaustão da crença existencial na 
presença-em-si e na completude do ‘self’, bem como na dispersão do sujeito 
universal do liberalismo, o ‘feminismo’ (ostensivamente, de qualquer modo) 
está organizando sua identidade cultural no que parece ser a direção oposta. 
Durante os anos 60, enquanto [Kurt] Vonnegut acena um amigável adeus ao 
personagem na ficção, as mulheres escritoras estão começando,‘pela primeira 
vez na história’, a construir uma identidade extraída do reconhecimento de que 
as mulheres necessitam descobrir – e precisam lutar por isso – um sentido 
de individualidade, uma identidade efetiva, coerente, racional. Enquanto os 
escritores homens [male writers] lamentam sua morte, as mulheres escritoras 
ainda não experienciaram aquela subjetividade que dará a elas um sentido 
de autonomia pessoal, contínua identidade, uma história e uma organização 
no mundo (WAUGH, 1989, p. 6).

25 Num ensaio em que se propõe descrever as linhas de força do pensamento 
pós-moderno, Lars Løvlie trabalha todo o tempo tomando as questões pós-
estruturais (a da morte do sujeito, por exemplo) como pós-modernas, o que 
lhe permite observar: Eu assumo aqui a lógica da análise de Derrida, que 
tem o mérito de mostrar tanto a produtividade da ironia ‘pós-moderna’ quanto 
sua plausibilidade enquanto um argumento para a desconstrução do sujeito 
clássico (LØVLIE, 1992, p. 125-126). Por outro lado, e para se perceber 
que o consenso está longe desse universo de pensamento, Susan Rubin 
Suleiman sugere uma relação mais estreita entre as concepções de Lyotard 
e o pós-estruturalismo, nos seguintes termos: Todos os conceitos que Lyotard 
invocou para definir os aspectos inovadores do saber pós-moderno – a crise 
de legitimação e a recusa das ‘grandes narrativas’, a escollha de modelos 
de dissenso e heterogeneidade sobre modelos de consenso e totalidade 
sistêmica, a visão das práticas culturais como jogos de linguagem com regras 
e jogadores sempre mutantes – são conceitos surgidos no pensamento 
pós-estruturalista, como ele foi elaborado na França nos anos 60 e 70 por 
Lyotard, Derrida, Foucault e outros. “A Condição Pós-Moderna” pode assim 
ser lido como um manifesto pós-estruturalista ou “manifesto das subjetividades 
descentradas”, expressando o otimismo pelo futuro que o gênero manifesto 
requer (SULEIMAN, 1990, p. 184). 

26 Huyssen, a despeito da qualidade dos argumentos que utiliza em seu 
ensaio, do peso das descrições e das avaliações que faz sobre as formas 
específicas que a modernidade recebeu nas culturas francesa, americana e 
alemã, é movido igualmente por um certo ‘pré-conceito’, no sentido primeiro 
da expressão, com relação tanto a Barthes, quanto a Foucault, o que significa 
que ele parece antes discordar do tema tratado por esses autores – no caso 
específico, a morte do autor e a morte do sujeito – para então ‘citar’ passagens 
de obras deles que justificam suas críticas. Só assim se pode compreender 
o tom irônico (e mesmo cruel) com que ele aborda Barthes (p. 212) e a forma 
descontextualizada como cita Foucault. Ao tomar a última frase de “O que é um 
autor?” (Que importa quem fala?), Huyssen ‘esquece’ que toda a abordagem 
desse tema aí diz respeito a uma “função autor” e não a uma ‘presença real’ 
de um indivíduo autor; deixa igualmente de ler a discussão posterior que 
acompanha o ensaio, sobretudo a resposta que é dada a Lucien Goldman em 
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que, semelhante à função do autor, o sujeito – cuja morte até hoje constitui o 
trauma teórico de um certo humanismo (e, claro, de um certo feminismo) – é 
descrito como relacionado a uma ‘função’ discursiva [“seria ainda necessário 
precisar em que domínio o sujeito é sujeito, e de quê (do discurso, do desejo, 
do processo econômico, etc.). Não existe sujeito absoluto (FOUCAULT, 1992, 
p. 83-84 ; HUYSSEN, 1987, 212-213).

27 A expressão é utilizada por Weedon quando observa que o feminismo pós-
estruturalista requer atenção à especificidade histórica na produção, para as 
mulheres, de posições de sujeito e modos de feminilidade e ao lugar deles 
em toda a rede de relações sociais de poder (WEEDON, 1991, p. 133).

28 Não faz tabula rasa sob diversos ângulos: primeiro, na perspectiva da vertente 
norte-americana de crítica feminista radical, a idéia de presença atua ao exaltar 
uma natureza biológica intrínseca à mulher, diferente da do homem e superior 
a ela, assentando tal superioridade na capacidade de gestação do corpo 
feminino, aceitando a dicotomia e argumentando que deveríamos revertê-la 
ao privilegiar a partir de então o que fora até agora desprivilegiado: o feminino 
(HEKMAN, 1990, p. 41); segundo, no seio das diversas releituras psicanalíticas 
(freudianas e lacanianas) de linha francesa, sobretudo, e contraditoriamente, 
aquelas que se inscrevem no pós-estruturalismo derrideano (Cixous, Irigaray), 
ao postular para a mulher uma sexualidade ‘polimorfa’ e ‘plural’ (pode-se dizer 
que a geografia de seu prazer [das mulheres] é muito mais diversificada, mais 
múltipla em suas diferenças, mais complexa, mais sutil do que imaginado – 
num imaginário centrado um pouco demais no um, no mesmo (IRIGARAY, 
1988, p. 103); terceiro, como já se observou (cf. Cap.  2.2.), a idéia de presença 
subjaz à escrita do corpo postulada por Cixous.

29 Em entrevista feita com Habermas para o Folhetim, Paulo Sérgio Rouanet 
expõe sua dúvida quanto à solução oferecida pelo filósofo alemão para 
reconciliar o universalismo e o particularismo, na sua diferença entre a cultura 
política e a cultura no sentido etnográfico e observa que, na França, as moças 
islâmicas não podem entrar na escola com seu véu, o que parece sintoma 
da impossibilidade de tal reconciliação. A resposta de Habermas reafirma 
a distinção entre os direitos coletivos dos grupos minoritários e as normas 
jurídicas válidas para todos, de modo que se possa criar um espaço para a 
coexistência, com igualdade de direitos, de várias subculturas. Portanto, um 
espaço para o véu... (HABERMAS, 1995, p. 8). Touraine afirma explicitamente 
sua discordância de Habermas nesse aspecto, ao observar: ao passo que 
Habermas se contenta com um patriotismo da constituição que deixa um 
amplo lugar à diversidade das culturas, para além do reconhecimento da 
autenticidade do outro, eu creio na necessidade de uma integração das 
culturas, quer dizer, no reconhecimento da outra por cada uma, não apenas 
como diferente, mas também e sobretudo como contendo nela uma tentativa 
de recomposição do mundo, de integração da racionalidade, da identidade 
cultural e da liberdade do sujeito (TOURAINE, 1995, p. 37).

30 E eles são pertinentes sobretudo a partir da vertente político-social pós-
moderna, na medida em que a exaustão das formas (e das forças) do 
capitalismo avançado que fundamenta as teorias descritivas de uma 
sociedade pós-industrial (e nisso, pós-moderna, de âmbito marcadamente 
norte-americano) ainda está longe de se realizar em economias de países 
do terceiro mundo, que não resolveram seus problemas sociais básicos de 
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cidadania, e onde se convive com os extremos em que uma minoria tem 
acesso às conquistas tecnológicas avançadas e uma maioria vive às margens 
da pobreza absoluta. Nesse contexto, o pós-moderno só pode ocorrer como 
pastiche de uma modernidade igualmente fake, de que os anos Collor, no 
Brasil, são a expressão mais degradada. 

31 Patricia Waugh observará, nessa clave, que o pós-modernismo assume 
ou rejeita relações que, como as feministas argumentaram com razão, as 
mulheres nunca experienciaram enquanto sujeitos por direito próprio: relações 
quanto às instituições literárias e políticas que legitimam e reproduzem as 
‘metanarrativas’, por exemplo (WAUGH, 1989, p. 16). 

32 Tomo emprestada essa expressão, por sua beleza e força, a Jorge Fernandes 
da Silveira, que por sua vez a toma de Maria Gabriela Llansol, no contexto de 
uma “comunidade textual extremamente forte” da tradição literária portuguesa, 
cuja base – “paradigma frontalmente inatacável” – seria Camões, na leitura 
do ensaísta (SILVEIRA, 1991, p. 345-348).

33 Rita Felski discute algumas dessas aporias e, com relação a esse tópico, 
observa: As teorias correntes de escrita de mulheres com base no sujeito 
[“current subject-based theories of women’s writing”] não podem de fato 
constituir uma ‘estética’, visto que elas não conseguem estabelecer qualquer 
relação convincente entre os temas especificamente ‘gendrados’ que 
caracterizam ao menos alguns dos escritos de mulheres e uma descrição 
‘gendrada’ do estilo e estrutura literárias. [...] Qualquer tentativa de análise 
da escrita de mulheres como um corpo estético em separado precisa ser 
capaz de justificar seu status autônomo com relação a uma rede mais ampla 
de gêneros, convenções e estilos literários antes que possa justificar a idéia 
de duas estéticas e duas literaturas (FELSKI, 1989, p. 28-29). 

34 Na Apresentação que faz do pensamento de Aristóteles, José Américo Motta 
Pessanha resume as características de tais atributos: o gênero refere-se à 
classe mais ampla a que o sujeito pode pertencer (“O homem é um animal”); 
a diferença é que permite situar o sujeito relativamente às subclasses em 
que se divide o gênero (“O homem é animal racional); já a espécie constitui 
a síntese do gênero e da diferença (“O homem é animal racional). O próprio 
e o acidente são atributos que não fazem parte da essência do sujeito, pois 
não dizem o que ele é; todavia, o próprio guarda em relação àquela essência 
uma dependência necessária (“A soma interna dos ângulos de um triângulo 
equivale a 180°”), enquanto o acidente pode ou não pertencer ao sujeito, 
ligando-se a ele de modo contingente e podendo ser afirmado de outros 
tipos de sujeitos (“Este homem é magro”). (PESSANHA, 1978, p. xvi). Por 
outro lado, Giulia Sissa, em sua leitura desse tema no filósofo, dirá sobre 
o ‘acidental’ e o ‘essencial’: Aristóteles distingue a diferença específica ou 
essencial que opõe entidades totalmente irredutíveis umas às outras por sua 
forma (eidos), e a diferença acidental, que corresponde a uma variação mais 
ou menos importante de uma mesma substância. Um homem e um cavalo 
são diferentes segundo a forma; um homem branco e um homem negro são 
diversos por acidente. A questão que subjaz como um problema, trazido por 
tal classificação, é a de saber como situar a diferença sexual dentro da idéia 
de génos e eidos, em sua relação com o acidental e o essencial, já que por 
tais definições ela dificilmente encontraria um lugar. Tal é um dos pontos-chave 
discutidos em seu ensaio (SISSA, 1991, p. 82).



153

35 Segundo a leitura de Sissa, Platão e Aristóteles compreendem o ‘génos’ como 
um grupo suscetível de ser dividido em duplas de ‘eidë’, de formas específicas, 
de modo que o gênero ‘anthröpos’ compreende o homem e a mulher como 
duas formas opostas; por outro lado, o ‘génos’ também diz respeito a um 
grupo vivo caracterizado pelo fato de que ele se renova e se propaga graças 
à geração. Mais precisamente: grupo vivo cuja forma se conserva graças à 
geração. É a ‘génésis’ que define literalmente o ‘génos’ (SISSA, 1991, p. 79, 
grifos meus). Da confusão entre essas duas maneiras de pensar o ‘génos’ 
(como grupo classificatório e como lugar de transmissão de uma forma), 
Platão deriva que qualquer grupo denominado ‘génos’ pode reproduzir-
se, como se observa na narrativa sobre a divisão dos sexos proposta por 
Aristófanes, no Banquete, e na própria antropogonia do Timeu. Por outro 
lado, Platão redistribui os cidadãos da República (homens e mulheres) por 
suas naturais aptidões a exercerem ambos, ‘democraticamente’, quaisquer 
funções, a despeito de suas naturezas distintas, e no diálogo entre Sócrates 
e Gláucon, tal diversidade diz respeito ao fato de que as mulheres têm filhos 
e os homens os procriam. O exercício das funções, no entanto, se efetivará 
desde que respeitada a natural superioridade da aptidão masculina, sintetizada 
por Sócrates nas interrogações puramente retóricas: E conheces algum ofício 
exercido por seres humanos em que o sexo masculino se não avantaje sob 
todos esses aspectos ao feminino? Ou vamos perder tempo falando da arte 
de tecer e do preparo de pastéis e guisado, misteres em que a mulher parece 
realmente valer alguma coisa e nos quais seria absurdo que fosse subrepujada 
pelo homem? (PLATÃO, s.d., p. 128-29). 

36 Sissa observa que Aristóteles, seguindo o ponto-de-vista dimensional que 
utiliza habitualmente, poderia ter percebido os seios das fêmeas como 
maiores do que os dos machos, mas repentinamente, o filósofo os observa 
com outro critério, o da consistência e da firmeza dos tecidos. Comparados 
aos músculos peitorais do tórax masculino, eles aparecem, evidentemente, 
como intumescências esponjosas, capazes de inchar-se de leite, mas 
inevitavelmente moles e logo flácidos (SISSA, 1991, p. 85-86). 

37 Ao longo deste trabalho, vêm-se pontuando algumas observações quanto, 
senão à legitimidade, ao menos à propriedade com que algumas críticas 
feministas tomam determinados conceitos, campos de conhecimento e/
ou modelos de pesquisa formulados por teóricos homens para relê-los em 
proveito da perspectiva (emancipatória) feminista. Fez-se isso com relação a 
Teresa de Lauretis, de certo modo, em sua postulação de ir “além de Foucault”; 
igualmente com relação a Cora Kaplan e sua leitura de Rousseau. No entanto, 
o ensaio de Sissa parece não se situar nos limites de tais constrições. Isso 
porque a natureza da crítica que ela promove é de ordem interna, ou seja, 
ela discute ‘de dentro’, nos termos dos conceitos aristotélicos, para analisar 
onde e quando o pensamento filosófico grego da diferença sexual concebeu 
– e escolheu, por valores que subsumiam os conceitos assim produzidos – a 
superioridade do masculino sobre o feminino. Nesse mesmo sentido, embora 
em outro contexto teórico (o da desconstrução), podem-se ler as observações 
de Gayatri Spivak a respeito dos conceitos de produção e de alienação em 
Marx, bem como os de normalidade e saúde, em Freud, que Spivak desconstrói 
numa perspectiva feminista, mas de dentro dos pressupostos desses dois 
pensadores, a partir do desdobramento e das possibilidades oferecidos pelos 
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corpos teóricos em questão, o que permite à ensaísta observar, criticando o 
uso que algumas feministas marxistas fazem dessa teoria: Os textos de Marx, 
incluindo o “Capital”, pressupõem uma teoria ética: a alienação do trabalho 
precisa desfazer-se porque ela mina a intervenção do sujeito em seu trabalho e 
em seus bens. Gostaria de sugerir que, se a natureza e a história da alienção, 
do trabalho e da produção de bens fossem examinadas em termos do trabalho 
das mulheres [na casa] e da gestação, poderiam levar-nos a reler Marx além 
de Marx (SPIVAK, 1988, p. 80).

38 Essa é a posição da própria Sissa, ao final do ensaio, embora projetando sua 
superação: homogeneizar conceitualmente os sexos só serviu, historicamente, 
para caucionar a condescendência com relação a um dos dois e a cegueira 
sistemática sobre seu valor. O feminismo que reivindica a especificidade, e 
que procura pô-la em prática através da separação, indo até ao desejo de 
criar crianças entre mulheres, como um verdadeiro ‘génos gunaikön’, não 
se engana em sua desconfiança quanto à assimilação. Ele se equivoca, no 
entanto, em seu fechamento, em sua recusa ao movimento que, indo além 
do momento da pura afirmação de uma alteridade de princípio, representa a 
única perspectiva verdadeiramente digna das mulheres: igualdade de direitos, 
reconhecimento do valor, respeito às diferenças (SISSA, 1991, p.  99).

39 Tais são as perguntas, que dizem respeito à política da subjetividade na prática 
feminista da diferença sexual: como a ‘mulher’ dentro de mim se relaciona 
com a ‘feminista dentro de mim’? Quais são os elos e as possíveis tensões 
entre o meu ‘ser feminista’ e o meu ‘ser mulher’, entre a política e o sentido 
do ‘self’, entre subjetividade e identidade, entre sexualidade como como uma 
instituição e também como um dos pilares para o próprio sentido de ‘self’ de 
um indivíduo? Em outras palavras, quais são os estratagemas que fazem a 
diferença sexual funcionar como um local de enunciação? Qual a função da 
tecnologia do ‘self’ na expressão da diferença sexual? (BRAIDOTTI, 1992, p. 
60). 

40 Cf. Nota 41.
41 Em seu argumento sobre a natureza da representação do gênero, objeto 

da primeira tese, a ensaísta, consultando o dicionário de língua inglesa e 
encontrando para o verbete gênero o significado classificação do sexo, tira 
algumas conclusões a respeito das línguas românicas que não parecem 
adequadas, ao menos para a língua portuguesa. Diz ela: Essa proximidade 
entre gramática e sexo, estranhamente, não é encontrada nas línguas 
românicas (comumente consideradas como tendo falantes bem mais 
românticos do que os anglo-saxões). A essa informação, contrapomos a 6ª 
entrada para o verbete gênero, do Aurélio: Categoria que indica, por meio de 
desinências, uma divisão dos nomes baseada em critérios tais como o sexo 
e associações psicológicas. Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 
(1986, p. 844). Mais interessantes são as observações sobre a neutralidade 
do possessivo inglês its quando referida à criança: embora a criança tenha 
um sexo ‘natural’, é só quando ela se torna (i.é, quando é significada como 
sendo) menino ou menina que ela adquire um gênero. O que a sabedoria 
popular percebe, então, é que gênero não é sexo (LAURETIS, 1992, p. 26-27).

42 Dizemos: a categoria do sujeito é elemento constitutivo de toda a ideologia, 
mas simultânea e imediatamente acrescentamos que a categoria do sujeito só 
é elemento constitutivo de toda a ideologia, na medida em que toda a ideologia 
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tem a função (que a define) de ‘constituir’ indivíduos concretos como sujeitos 
(ALTHUSSER, 1980, p. 94).

43 Lauretis caracteriza o sujeito feminista como um sujeito cuja definição ou 
concepção se encontra em andamento, neste e em outros textos críticos 
feministas; e, insistindo neste ponto mais uma vez, o sujeito do feminismo, 
como o sujeito de Althusser, é uma construção teórica (uma forma de 
conceitualizar, de entender, de explicar certos processos e não as mulheres). 
Entretanto, [...] o sujeito que vejo emergir dos escritos e debates correntes 
dentro do feminismo está ao mesmo tempo dentro e fora da ideologia do 
gênero, e está consciente disso, dessas duas forças, dessa divisão, dessa 
dupla visão (LAURETIS, 1992, p. 31).

44 Belsey descreve tal relação, nos termos althusserianos, como: a ideologia é, ao 
mesmo tempo, uma relação real e imaginária com o mundo – real na medida 
em que é a maneira como as pessoas realmente vivem a sua relação com as 
relações sociais que governam as suas condições de existência, e imaginária 
na medida em que ela desencoraja uma compreensão completa dessas 
condições de existência e dos modos como as pessoas estão socialmente 
constituídas dentro delas (BELSEY, 1982, p. 64).

45 Aqui, Lauretis faz menção ao fato de que as implicações seriam bem diferentes 
se o homem fosse tentado a assinalar F, mas não dá maiores explicações 
sobre essa diferença. Não parece possível, entretanto, pensar que o homem 
esteja inteiramente fora do sistema sexo/gênero, embora as contradições 
entre os papéis atribuídos pelo sexo a que ele pertence e o gênero em que 
se inscreve (e é inscrito) sejam muito menos acentuadas, porque menos 
conflituadas e mais ‘naturalizadas’. 

46 Na polêmica entre Culler e Modleski (cf. Cap. 3.3), Lauretis se posiciona, 
evidentemente, contra a hipótese de leitora defendida por Showalter/Culler, 
em favor de leitoras reais (LAURETIS, 1992, p. 42-44).
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