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O que representa “representar” 

 
Desde os anos de 1960, o discurso feminista reivindica o papel da mulher como produtora de 

discursos e saberes e não apenas consumidora do que se diz para e sobre ela. Em termos políticos, isso 

representa uma ruptura na leitura tradicional da história, mas também da tradição literária, em que o 

discurso masculino sempre foi percebido como único, verdadeiro e inquestionável. Se por um lado a 

história é forjada com seus episódios e personagens emblemáticos, deve-se pensar também em uma 

história da literatura que torna visíveis alguns autores, encobrindo-se outros ou outras, para ser mais 

exata. 

Cientes da força da perspectiva social sobre a história, ainda nos anos de 1960, em diversos campos 

artísticos, mulheres trataram de se visibilizarem como agentes e sujeitos do que era produzido. Estas 

mostraram novas formas de olhar e narrar sobre um grupo antes simplesmente inferiorizado, naturalizado 

e adequado às prerrogativas do mundo patriarcal. 

Quando as mulheres artistas começam a se colocar como produtoras, além de se deixarem ver, 

numa espécie de revanche histórico, também permitiram que uma inédita pergunta pairasse no ar: é 

possível representar o gênero? Em torno desta questão central estaria uma série de outras dúvidas, que 

ainda hoje movimentam reflexões e debates. Se o próprio conceito de gênero é em si tema de 

intermináveis discussões, o que dizer sobre a representação desse conceito tão polêmico e o que isso pode 

significar em termos políticos? 

Afinal, mulheres artistas não querem ser vistam como sujeitos únicos e fixos. Pelo contrário, 

quando se colocam nas narrativas, em pinturas, performances em video art e esculturas, elas reivindicam 

um espaço delas, como grupo, e por isso o debate a cerca de gênero se torna consistente. Ao produzirem e 

se colocarem como “sujeitos mulheres”, elas reordenam o princípio de tudo – a produção de um 

conhecimento sob um viés feminista, que questiona, polemiza e relativiza. 

Por esta razão, Rita Therezinha Schmidt argumenta que, num âmbito geral, “pode-se dizer que o 

principal aporte feminista à produção de conhecimento ocorre na construção de novos significados na 

interpretação das experiências das mulheres no mundo, de modo que a realidade, como construção 



imaginária e simbólica, possa ser interrogada, repensada, e transformada” (1999, p. 29). Isso se dá em 

torno da produção de mulheres que pensam os feminismos e pensam, também, sobre uma perspectiva 

diferenciada de quem normalmente fala (a voz masculina), ainda que a autora não defina seu 

posicionamento como uma intervenção feminista. De todo modo, acaba-o sendo. 

Em primeiro lugar, pretendo problematizar a discussão sobre a própria representação, para a diante 

refletir sobre a representação de gênero, comentando brevemente como as narrativas contemporâneas 

brasileiras podem inserir uma nova ordem de representação do gênero ou das mulheres.  

São colocações que pretendo aprofundar ao longo da tese, mas que tem como premissa a 

compreensão da literatura brasileira contemporânea como um espaço onde questões do sujeito são 

enfrentadas a fundo, por suas autoras e personagens. Ao mesmo tempo, percebo essa literatura, em 

muitas situações, com um tipo de organicidade, adaptável ao sabor do tempo histórico e dos efeitos 

econômicos e políticos nesse sujeito multifacetado. 

A cientista política Iris Marion Young em Representação política, identidade e minorias reúne 

diversos argumentos a respeito do tema sobre o qual pretendo discorrer agora. Assim como citarei Young, 

outras referências a respeito de representação são tomadas por empréstimo de outras áreas de pesquisa, 

como a ciência política e a sociologia. Em uma das definições para representação Young argumenta que: 

 

Muitos dos discursos sobre a representação assumem implicitamente que a pessoa que 
representa se põe numa relação de substituição ou identidade com os muitos 
representados, que ele ou ela está presente por eles na sua ausência. Contrariamente a essa 
imagem da representação como substituição ou identificação, conceitualizo a 
representação como um relacionamento diferenciado entre atores políticos engajados num 
processo que se estende no espaço e no tempo. (2006, p. 142) 

 
 
Ao localizar “espaço” e “tempo”, Young considera que o representante não necessariamente deva 

estar ou ser identificado com o representado. Ele atua como um “delegado” para falar em nome de um 

grupo, mas sem ter os mesmos interesses e opiniões como pré-requisito para a sua atuação.  

No limite do que se espera de um ato de representação e o que de fato acontece é que se instala a 

crise de participação e representação, sobretudo no campo político. Não à toa, alguns autores defendem 

que a representação de grupos é incompatível com a autêntica democracia, visto que acreditam ser 

impossível representar quem de fato deve ser representado. Contra esse argumento, Young afirma que a 

representação em si não enfraquece a participação inclusiva, ainda que os grupos não se sintam 



representados a contento. Em outros tempos, o descompasso entre representados e representantes não é 

motivo suficiente para tornar inviável ou dispensável a representação. 

Debruçando-se nas análises de Benjamin Barber, para quem a representação é uma falácia, e 

Roberto Dahl, para quem é inevitável a representação, Young conclui que não se pode pensar em 

representação a partir da lógica identitária. Esse seria um erro capaz de abortar qualquer discussão sobre o 

tema logo de saída.  

Segundo Young, um caminho possível seria o do conceito de différance de Jacques Derrida. De 

acordo com a différance, rompe-se a obrigatoriedade da identificação e instaura-se o pensamento de que 

as coisas podem ser similares sem serem idênticas: “e são diferentes sem serem contrárias entre si, 

dependendo do ponto de referência e do momento em um processo. Ao enfatizar o processo e o 

relacionamento mais do que a substância, a différance destaca intervalos de espaço e tempo” (2006, 

p.148). Pela différance passado e futuro são vistos com olhos no momento do diálogo e esse aspecto é 

relevante no que tange a representação. Na interpretação de Young então:   

 

Conceitualizar a representação em termos de différance significa reconhecer e afirmar que 
há uma diferença, uma separação entre o representante e os representados. 
Evidentemente, nenhuma pessoa pode pôr-se por (stand for) e falar como uma 
pluralidade de outras pessoas. A função do representante de falar por não deve ser 
confundida com um requisito identitário de que o representante fale como os eleitores 
falariam, tentando estar presentes por eles na sua ausência.  (2006, p. 149). 

 
Assim, não se deve criticar o representante por ser alguém distinto e separado do representado. A 

différance compreende a descrição de um relacionamento entre os representados e o representante e dos 

representados entre si numa situação em que “a temporalidade do passado e o futuro antecipado deixam 

vestígios nas ações de cada um deles” (2006, p. 149). 

O desafio, a partir dessas reflexões a partir de Derrida, é como fazer com que representantes e 

representados não percam a conexão entre si, mais até, como tentei apresentar até aqui, a necessidade de 

se colocarem no lugar do outro. Até porque, ainda que o representante quisesse ir de encontro à 

verossimilhança de interesses do representado, provavelmente ele faria um recorte já que cada sujeito 

internamente é um só e não um grupo. 

Hanna Pitkin considera que o legítimo representante consiste em fazer avaliações independentes, 

sabendo e antecipando o que os eleitores desejam. Para a autora, um dos modos de pensar a 

representação é a partir da autorização, que afinal de contas é um modo de delegar a um indivíduo a 



função de representar oficialmente outros. Na esfera política, os representados são articulados, procuram 

uns aos outros e conseguem por fim colaborar para uma agenda de questões. O processo parlamentar dá 

certo quando as autorizações são participativas e inclusivas em suas deliberações.  

Piktin defende que definir o representante como mero delegado dissolve o significado específico da 

atividade representativa. O bom representante é aquele que ouve sugestões, dialoga com diferentes 

grupos e tenta acertar em posições consensuais. “Os diferentes grupos e segmentos da sociedade dialogam 

melhor em suas diferenças por meio de representantes que se encontram e ouvem uns aos outros, abertos 

à possibilidade de mudar suas posições” (2006, p. 154). 

Diante dos impasses da representação, Young apresenta algumas alternativas para o que ela chama 

de “modos de representação” e que ajudam a entender como acontecem os processos de representação na 

esfera política hoje. Dos conceitos que ela elabora, o que mais nos serve é o de perspectiva. Ela argumenta 

que “a diferenciação de grupos propicia recursos para um público democrático comunicativo que visa 

estabelecer a justiça, uma vez que pessoas diferentemente posicionadas têm diferentes experiências, 

histórias e compreensões sociais, derivadas daquele posicionamento” (2006, p. 162).  

Ou seja, posicionados em pólos divergentes na sociedade, os grupos tendem a ter visões e 

compreensões diferenciadas sobre os processos sociais e suas conseqüências.  Quando localizados cada 

qual um lado, em uma relação de desigualdade estrutural, os indivíduos podem perceber os processos 

sociais de modo diferente. A partir dessa explicação preliminar, Young teoriza que pessoas mais próximas 

umas das outras no mesmo campo social têm visões mais parecidas daqueles que estão mais distantes 

dentre si. Embora sejam perspectivas diferentes, não se pode dizer que uma é mais correta do que a outra. 

Pode-se dizer apenas que são olhares diferenciados. “Cada perspectiva social é particular e parcial em 

relação ao campo social em seu todo, e, a partir de cada perspectiva, alguns aspectos da realidade dos 

processos sociais são mais visíveis que outros” (2006. p. 163). 

A perspectiva social é o modo de ver os processos sociais de indivíduos de um mesmo campo, 

porém posicionados. Também, é importante dizer que essa perspectiva social pode não ser dada de modo 

consciente. Ela pode ser expressa por um texto religioso, uma canção que recupera traços de uma cultura 

nativa ou, numa letra de hip hop. Em todos os casos são concebidas quase que como sendo naturais, 

quando na verdade são construções sociais que permitem que determinados indivíduos ocupem 

determinados espaços e desse ponto tenham a sua visão do todo, sem necessariamente determinar o que 

vê. 



Uma das problematizações que surgem a partir da questão da perspectiva social diz respeito à 

representação de grupos marginalizados. Young recupera a opinião de Anne Phillips, de que a 

representação de grupos que de outra forma permaneceriam marginalizados não é resultado de uma 

igualdade política. Seria simplório demais pensar assim. Além disso, alguns teóricos acham que se 

essencializa justificar a representação de grupos em termos de experiências, interesses e opiniões 

supostamente comuns a todos os membros do grupo. Torná-los iguais apagaria as diferenças que são 

necessárias ao entendimento social e ao cooperativismo.  

Em outros termos, é o que Ella Shohat e Robert Stam dizem ao afirmar que “a despeito de que não 

existe uma verdade absoluta, nenhuma verdade distante da representação e da disseminação, ainda 

existem verdades contingentes, qualificadas a partir de certas perspectivas, que informam a visão de 

mundo de certas comunidades” (2006. p. 263) 

Podemos perceber isso tomando como exemplo a representação das mulheres. No Brasil, nos anos 

de 1980, surgiu o movimento de mulheres negras, motivado pela necessidade de discussões e 

reivindicações de questões próprias desse grupo e que não apareciam no movimento de mulheres. Logo, 

tratar o movimento de mulheres como se todas as participantes fossem iguais apaga questões importantes 

para subgrupos.  

Nos anos de 1980, quando as mulheres brancas e de classe média levantaram as bandeiras contra a 

violência doméstica pela primeira vez no país, deixando em um segundo plano questões como acesso à 

escolaridade e desigualdade nas relações trabalhistas, as mulheres negras ainda permaneciam com essas 

primeiras bandeiras hasteadas. É o que lembra Anne Phillips em De uma política de idéias a uma política 

de presença? 

 
No desenvolvimento subseqüente da política feminista, a questão de quem pode falar 
melhor por ou em nome de outro tornou-se uma importante fonte de tensão, pois, lá, já 
que os homens tinham sido desalojadas de seu papel de falar pelas mulheres, parecia 
bastante óbvio que as mulheres brancas também deviam ser desalojadas de seu papel de 
falar pelas mulheres negras, mulheres heterossexuais pelas lésbicas e mulheres de classe 
média pelas de classe operária (1995.p.275) 

 

O pensamento de Phillips interessa àqueles que estudam literatura porque nessa problematização, 

ela recupera pontos de vista que deixam claro que a verdadeira questão não estaria em quem deveria falar 

e de que perspectiva, como destacam Shohat, Stam e Young. A grande questão seria como assegurar 



oportunidades iguais e integrais a mulheres diferentes, seja na cor, na classe social ou na região do mundo 

em que nasceram. 

A partir dessas considerações, pode-se ainda pensar sobre outro aspecto da representação, o da 

autenticidade, uma vez que, cientes de que nenhum grupo social é composto de indivíduos idênticos, não 

se pode exigir uma cópia do que está posto na sociedade.  

No caso da literatura, analisada como um tipo de mídia onde as representações podem ser 

expressas, há de se pensar no papel dos signos na materialização dos discursos. Roger Chatier não descarta 

o entendimento de que ao fazer a representação, também está em construção o objeto representado: 

 

Incorporando las divisiones de la sociedad (que no son de ninguna manera reductibles a 
um principio único), los esquemas que generan las representaciones deben ser 
considerados, al mismo tiempo, como productores de lo social puesto que ellos enunciam 
los desgloses e clasificaciones posteriores. Por otra parte, el lenguaje no puede ya ser 
considerado como la expresíon transparente de uma realidad exterior o de um sentido 
dado previamente. Es en su funcionamiento mismo, em sus figuras e sus acuerdos, como 
la significación se construye e la “realidad” es producida. (2002, p. 4) 

 
Diante de tantas definições sobre o que seria representação, a saída, não pela porta dos fundos, é o 

posicionamento do investigador e também do leitor, diante do que está impresso no papel. Qualquer que 

seja a representação, esta não é sólida, muito menos em estado puro. O que se lê, vê, assiste, escuta, é 

produto de uma representação, mas nem por isso está imune de perspectiva social e da “orquestração de 

discursos ideológicos”, aproveitando os termos usados por Mikhail Bakhtin a respeito do assunto. 

O discurso artístico, na literatura, nas artes plásticas etc, é um texto mediado de um mundo sócio-

ideológico que também é texto e discurso. Na prática, qualquer discurso é resultado ou vem depois do 

que já está posto, um texto subliminar, uma atmosfera discursiva, que já se respira, mas que algumas 

vezes não chega a ser materializada. Por isso, Bakthin diz que a arte é inegavelmente social, porque 

constitui uma “enunciação”. 

Como pontuam Shohat e Stam, a questão não é a fidelidade a uma realidade, aqui acrescento, nem 

a defesa de uma cota de representação, mas sim como os discursos e perspectivas são organizados, porque 

sem dúvidas ao representar, o que está posto é uma delegação de vozes. Mas de quem? A serviço de quê? 

De qual ideologia? Com qual objetivo? 

Depois de lembrar o argumento de que o direito à representação própria não garante uma 

representação satisfatória, finalizo este tópico propondo se pensar nos produtos artísticos que 



problematizam a representação. No caso das artes plásticas, o que deve pensar os autores que provocam o 

público diante de suas obras? O que pensam mulheres artistas que usam o corpo, às vezes em estados de 

violência ou quase violência, para defender um ponto de vista?  

Por fim, o Dicionário da Crítica Feminista apresenta como uma das definições de representação ou 

significação “sendo um termo que marca a distância entre a experiência e a sua formulação, a 

representação dá conta da forma como as ideologias rapidamente se incorporam nos objectos, 

apresentando-se, assim, como presenças reais no mundo. Nesse sentido, as representações facilmente se 

transformam nos representantes, pois tornam-se nas vozes de um determinado grupo com poder (Beer, 

1989, 1997:77-8)”. Já tratando da questão de gênero, lembra que as feministas sustentam que a 

representação cria, suporta ou altera ideias sobre a identidade de gênero, da qual tratarei mais adiante. 

 

De que gênero falamos 

 

Marie- Victoire Louis em Diga-me: o que significa gênero? enumera uma série de definições ou 

empregos para o termo. O texto causa estranhamento antes mesmo de ultrapassarmos a barreira do 

número de página. Não que se trate de um texto longo, mas porque ele nos é apresentado como uma 

espécie de dicionário, didático e com enumerações. Causa estranhamento porque muitas definições se 

desencontram postas lado a outra e daí é possível se dar conta de que estamos diante de um terreno 

absolutamente movediço. Para uma breve noção do que Marie-Victoire apresenta, aponto a seguir 

algumas passagens que mostram a apropriação do termo “gênero”, para os mais diversos significados. 

 
VIII. Li haver pertencimentos de gênero, conflitos de gênero, consciências de gênero, 
discriminações de gênero, uma hierarquia de gênero, desigualdades de gênero, práticas de 
gênero, privilégios de gênero, relações de gênero, representações de gênero, papéis de 
gênero, sentimentos de pertencimento ao gênero... (2006, p. 714) 
 
XVI. Li, ainda, existir um gênero humano; que sempre existiram dois gêneros humanos: 
o do homem e o da mulher; que o gênero poderia se referir aos homens e às mulheres, 
aos homens ou às mulheres, ao masculino e ao feminino; que o gênero, masculino ou 
feminino, é o conjunto de atributos que uma sociedade vincula aos indivíduos a partir do 
fato de terem nascido homens ou mulheres; que o gênero é o processo de definição do 
masculino e do feminino em uma dada sociedade... (2006, p. 717) 
 

A autora também apresenta as incertezas que são sugeridas ao tema, inclusive quando se pensa na 

questão da naturalização de gênero. Feministas lutam para não tratar do tema a partir da distinção sexual 



de gênero, contra a ideia de naturalização, mas ao mesmo tempo reconhecem que o lugar de onde se fala, 

a experiência e o corpo feminino, também são componentes de seus discursos. 

A listagem de Marie-Victoire Louis traz um aspecto interessantíssimo. A vasta apropriação do 

conceito, inclusive por áreas de conhecimento diversas, evidencia a dificuldades de categorizar enfim o 

que tratamos como gênero, ao mesmo tempo em que serve de munição para a pesquisadora. Na opinião 

de Marie-Victoire, o uso de gênero esfumaça outros conceitos fundamentais, como “mulheres”, 

“feminismos” e “patriarcado”. 

 

A questão teórica e política central é o fato de o emprego desse termo permitir a 
produção de análises que abstraem as relações patriarcais de dominação. Mais ainda. 
Desde que se reconheça terem sido todas as relações de dominação construídas sobre a 
evidência da dominação patriarcal – algo dificilmente negável-, então o emprego da 
palavra gênero permite não só abstrair essas relações, mas também todas as outras. (2006, 
p. 722). 

 

Ainda da corrente feminista francesa, Anne-Marie Devreux prefere o uso da teoria das relações de 

sexo, elaborada na França nos anos de 1980 e da qual é uma das colaboradoras. Para ela, o gênero é uma 

das modalidades pelas quais a relação social entre os sexos se expressa, mas não toda a relação. Além do 

que as relações entre os homens e as mulheres constituem uma relação social, no sentido marxista do 

termo. 

Uma primeira razão para Devreux preferir esta denominação está na valorização da opressão 

material, enquanto pensadores como Pierre Bourdieu preferem tratar da dominação nas formas 

simbólicas. Ao tornar o material tão importante quanto o ideal, Devreux acredita que a teoria das 

relações de sexo enriquece o pensamento marxista, que define a relação social como uma oposição 

estrutural de duas classes com interesses antagônicos. A segunda razão parece-nos mais simples e por isso 

mesmo mais complexa. Para esta corrente francesa, o conceito de gênero evita mencionar o “sexo” ou 

eufemiza-o: 

Ora, a referência ao sexo biológico parece-me essencial pois a classificação social dos 
indivíduos, desde o nascimento, é operada sob esse critério ou, mais precisamente, sob a 
representação social segundo a qual esse critério é de uma importância primordial para 
classificar os indivíduos.” (2005, p. 563) 

 
A partir dessa compreensão, entende-se que classificar e definir os indivíduos no nascimento, pela 

presença ou ausência de pênis, já constitui um ato social. Logo, o sexo é a representação que torna 

possível a classificação e a partir a daí a trajetória do indivíduo, com diferenças e hierarquizações. Ela 



lembra a socióloga Christine Delphy que diz ser o pênis um “marcador” da divisão social, precedendo a 

noção de gênero, além de fazer um paralelo com a questão de raça: 

 
Do mesmo modo, prefiro falar em relações sociais de raça para nomear a caráter trivial, 
“grosseiro” e brutal dessas relações que também hierarquizam os indivíduos com base na 
cor da pele (outro marcador da divisão social entre os indivíduos), mais do que falar nas 
relações interétnicas (como se pode encontrar mais e mais frequentemente na França). 
Na verdade, essa expressão mascara o ódio, a brutalidade e a superioridade da idéia que o 
branco faz de si mesmo em relação ao não-branco. De certo modo, pode-se dizer que o 
“branco” da pele é o “pênis” da raça: somos brancos ou não-brancos. Somos machos ou 
não-machos. (2005. p.563) 

 
Por outro lado, o termo gênero ainda tornaria mais suave a discussão sobre a dominação masculina, 

como se não tocar em “sexo” pudesse polir as pesquisadoras da área. Sem contar que gênero seria uma 

categoria única enquanto sexo daria conta de duas classes em confronto. 

Se por um lado, teóricas como Marie-Victoire e Anne-Marie Devreux vêem prejuízo no uso do 

termo gênero, outras consideram um avanço, no sentido de que falar de gênero pressupõe não falar 

exclusivamente de mulheres, mas de outros grupos circunscritos socialmente a partir de marcações 

culturais e identidades sexuais.  

Não fosse o desenvolvimento do conceito de gênero, temas de um chapéu comum de 

conhecimento, como a teoria queer não existiria, pelo menos nos moldes como conhecemos. Logo, ao 

adotar o conceito de gênero, consegue-se incluir uma nova gama de temas, ampliando a discussão sobre a 

ruptura com o padrão heteronormativo, também patriarcal.  

De certo modo, também podemos traçar um pontilhado entre conceito de gênero e perspectiva 

social, se compreendermos que fazer uso do “gênero” é pôr em prática a perspectiva social de um 

determinado grupo. Claro que, neste ponto também, não se pode perder de vista a reflexão recorrente 

sobre a garantia da voz e o uso de representações de perspectivas contrárias a esses grupos. Robert Stam e 

Ella Shohat citam como exemplo a questão da raça, mas também podemos adaptar para o caso das 

mulheres ou outro grupo. Ao se referir ao filme O nascimento de uma nação, como racista, eles defendem: 

“O fato de que filmes são representações não os impede de ter efeitos reais sobre o mundo: filmes racistas 

podem angariar adeptos para a Ku Klux Klan ou preparar terreno para políticas sociais retrógradas” 

(2006, p. 262). 



Contra a mera marcação de gênero como sexo, Judith Butler argumenta que o gênero não deve ser 

concebido somente como a inscrição cultural do sentido num sexo pré-determinado, mas designar 

também o aparelho de produção onde os sexos propriamente ditos são estabelecidos.  

Numa perspectiva similar Teresa de Lauretis afirma que a construção do gênero é tanto o produto 

quanto o processo de representação. Neste percurso, o gênero como construção é um produto ideológico 

de representação e pode ser pensando a partir do conceito de tecnologia sexual de Michel Foucault. 

Conforme argumenta Lauretis: 

 
Para isso, pode-se começar a pensar o gênero a partir de uma visão teórica foucaultiana, 
que vê a sexualidade como uma “tecnologia sexual”, desta forma, propor-se-ia que 
também o gênero, como representação e como auto-representação, é produto de 
diferentes tecnologias sociais, como o cinema, por exemplo, e de discursos, 
epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da vida 
cotidiana. (1994, p. 208) 

 
Lauretis defende que, assim como ocorre com a sexualidade, o gênero não é algo natural dos 

corpos, nascido com os seres humanos mas, de acordo com o pensamento foucaltiano, é um conjunto de 

efeitos produzidos nos corpos e expressos nos comportamentos e nas relações sociais. Ela avança nos 

pressupostos de Michel Foucault, uma vez que este pensa nas tecnologias sociais e na tecnologia sexual, 

especificamente, sem uso de uma abordagem que inclua as diferenciações de sujeitos homens e mulheres. 

Ao tratar o gênero como a representação de uma relação está explícito que é um conceito 

relacional, ou seja que considera o indivíduo diante de outros e a existência de um grupo ou uma classe. 

Neste caso, homens e mulheres, meninos e meninas, que passam a ter a conceituação a partir de sexos 

biológicos conforme cresçam. “O sistema sexo-gênero” estabelece valores e hierarquias sociais aos 

indivíduos. “Se as representações de gênero são posições sociais que trazem consigo significados 

diferenciais, então o fato de alguém ser representado ou se representar como masculino ou feminino 

subentende a totalidade daqueles atributos sociais” (1994, p. 212) 

Não à toa, a reflexão proposta por Lauretis bordeja o conceito de “ideologia”. Segundo ela, ao dizer 

que a ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com a relação real, Althusser também 

parecia descrever o funcionamento do gênero mesmo considerando que a teoria marxista pensa na esfera 

de produção pública, nas relações e tangencia as questões privadas, onde em tese, entraria o gênero. 

Ao recuperar a posição de Joan Kelly (1979) ao dizer que o pessoal é político, Lauretis expõe a 

fragilidade do pensamento de que existiriam duas esferas (privada e pública). Em vez disso, ela endossa a 



opinião de Kelly de que o que existe de fato são conjuntos inter-relacionados de relações sociais, seja de 

trabalho, classe, raça e sexo-gênero. Com o agravante de que as mulheres são mais prejudicadas nessas 

relações, pela condição de gênero. 

A importância desse raciocínio esta na compreensão de que economia e sexo não estão dissociados. 

É a partir da dominação da mulher, onde o elemento sexo aparece, que são construídas as demais 

estruturas sociais, com variáveis política e econômica. Logo, o gênero está em nada menos que o início da 

cadeia, no que Lauretis chama de “instância primária de ideologia”. 

Ainda que neste tópico, até por uma questão didática, representação e gênero tenham sido 

separados, é interessante notar como Lauretis concilia os dois conceitos. Para ela, “a construção do gênero 

é o produto e o processo tanto da representação quanto da auto-representação” (1994, p. 217). Além 

disso, ela atenta para o fato de que a representação de gênero afeta a construção subjetiva e a 

representação subjetiva do gênero. 

Sendo o gênero também como representação de ideologias, não é difícil imaginar que o não dito, 

os dejetos do discurso também constroem a sua representação. Isso aparece na literatura brasileira 

contemporânea produzida por mulheres, para dar exemplo, tanto na localização das fisionomias 

femininas quanto na inexistência dos traços dos personagens. Posso dizer, que a exemplo do que 

acontecesse em outros espaços, o corpo não é um território privado e por isso também é político. 

Mas que mal haveria nisso se literatura é enfim apenas literatura? Que risco haveria no discurso 

literário ao propor ou coibir determinadas representações de gênero? Representar mulheres, 

homossexuais, transexuais seria o mesmo que representar um gênero?  

É aceitável dizer que ao representar mulheres ou gays está se construindo uma representação de 

gênero, se levarmos a cabo a definição de Lauretis que gênero é, “na verdade, a representação de uma 

relação, a relação de pertencer a uma classe, um grupo, uma categoria”. O produto dessa representação já 

se localiza em outro pólo de discussão, mais de encontro aos riscos que isso apresenta, como exposto ao 

longo desse artigo. 

Robert Stam e Ella Shohat, ao destacarem a representação para estereotipar, advertem que alguns 

desses tipos de representação, construídos tendo por base preconceitos, podem gerar violências quando 

não combatidos. A questão que esses autores problematizam e que é bastante pertinente à representação 

de gênero é o controle sobre a autorepresentação. “Portanto, a questão crucial em torno dos estereótipos 



e distorções está relacionada ao fato de que grupos historicamente marginalizados não têm controle sobre 

a sua própria representação”. (2006. p. 270) 

No caso da literatura, proponho pensar que as representações de gênero, inclusive a partir de seus 

corpos, dizem muito além da fisionomia. Dão a ver as estruturas sociais em que estão inseridas, a 

começar pela família, um dos componentes fundamentais para a manutenção dos sujeitos em 

determinados papéis (de gênero inclusive). 

 

É possível resistir na literatura brasileira contemporânea? 

A maior dificuldade do tratamento do termo gênero talvez esteja exatamente na marcação de sexo. 

“Gênero é uma categoria que, segundo Elizabeth Weed, permanece problemática, justamente pelo facto 

de ser, entre todas as diferenças (como raça, classe ou religião) aquela que mais teima ainda em radicar na 

biologia” (2005, p. 87). “É isso que faz dela um pólo sempre resistente e deslocado”, define o Dicionário 

da Crítica Feminista. 

Ao representar o gênero, as autoras podem problematizar a sua própria representação - aquelas que 

normalmente são feitas e ainda sugerir outros desenhos. Nesse último caso, em termos políticos, é lançar 

luz sobre um novo jeito de mostrar/enxergar as experiências das mulheres. Mesmo autoras que não se 

definem ou preferem não se definir como feministas podem colaborar com essa resistência, ao ecoarem 

um pensamento diferente do que a maior parte da historiografia literária faz questão de manter viva. 

Portanto, a luta pela representação em si já configura novas possibilidades para a história e para um 

outro entendimento da sociedade. Mas afinal, quais as possibilidades de resistir e/ou deslocar-se num 

espaço como a literatura, sem parecer estereótipo, sem parecer ironia, demarcando em definitivo uma 

nova base de representação, mais próxima da realidade para sobre ela refletir, em vez de simplesmente 

não conseguir apalpá-la? Nelly Richard, ao refletir sobre se a escrita tem sexo, afirma que: 

 
Qualquer escrita, pronta para alterar as pautas da discursividade masculina/ hegemônica, 
compartilharia o “devir-minoritário” (Deleuze-Guattari) de um feminino que opera 
como paradigma de desterritorialização dos regimes de poder e captura da identidade, 
normatizada e centralizada pela cultura oficial. (2002, p.133) 

 
Richard vê de modo problemático a crítica literária feminista que tenta rastrear as representações 

das mulheres e suas experiências a procura de uma “autenticidade” da condição da mulher. No entanto, 

pelo menos neste ensaio, A escrita tem sexo?, ela não aborda a questão dos tipos de representação, nem 

reflete sobre o próprio ato de representar. Parece-me que ela trata a representação como verossimilhança, 



ou seja, de modo realmente simplista e verossímil. Entre os problemas e as limitações que ela aponta 

estão: 

 
Por uma parte, sua concepção naturalista do texto – o texto concebido como simples 
veículo expressivo de conteúdos vivenciais – defende um tratamento realista da literatura 
de mulheres, que se vê desafiado por aquelas obras nas quais a escrita protagoniza um 
trabalho de desestruturação-reestruturação dos códigos narrativos; trabalho esse feito para 
violentar a estabilidade do universo referencial e para desfigurar, assim, todo pressuposto 
de verossimilhança dos mecanismos de personificação e identificação feminino-literárias. 
(2002, p. 130) 

 
Ela também chama atenção para o fato de que o conteúdo do “feminino” pode essencializar uma 

identidade, o que vai à contramão dos estudos feministas. Em vez disso, deve-se considerar o movimento 

que identidade e representação fazem se unindo e se tangenciando no transcurso do texto. A escrita como 

produção textual e a identidade como jogo de representação construindo e desconstruindo a ideia de 

“feminino”. 

Ao investigar se o gênero pode ser textualizado, Nelly Richard termina por aproximar suas reflexões 

das concepções de representação, autoridade e legitimidade, de Ella Shohat e Robert Stam. É o que se pode 

ver quando ela afirma que a condição de mulher não necessariamente garante a condição das questões das 

mulheres no texto, assim como “ser mulher” não garante o exercício crítico de uma feminilidade, que 

questiona o masculino, nem o masculino como axioma do poder da cultura oficial. Ou seja, é possível 

que homens descentrem e mulheres não. Ela afirma que: 

 
Mesmo que a mulher estabeleça uma relação privilegiada com o somático-pulsátil, com 
aqueles fluxos indisciplinados que nunca se ajustam inteiramente ao controle normativo 
da lei simbólica, pelo fato de ela estar situada nas margens mais discriminadas do que 
abarca esse controle, a relação entre mulher e transgressão não está nunca garantida a 
priori. Transgredir a norma sociomasculina depende de que uma certa dinâmica dos 
signos se oriente para a ruptura das significações monológicas, se o potencial crítico desta 
dinâmica pode ser compartilhado por autores masculinos, quando sua prática do discurso 
também procura fissurar o molde do conceito (2002, p. 134-135) 

 
 
Na literatura brasileira contemporânea, é possível encontrar as meras representações como 

verossimilhança a que se refere Richard, mas também casos em que o discurso procura descentralizar os 

papéis naturalizados e universalizados como verdade única. Algumas autoras mulheres desnudam seus 

corpos e seus papéis sociais a partir das identidades de gênero, em alguns casos problematizando a 

respeito das questões de gênero e os temas a estes relacionados.  



A seguir, faço um rápido passeio por uma narrativa que traz à literatura a reflexão que interessa a 

este trabalho. Solo Feminino, romance de 2002, da autora Lívia Garcia-Roza, apresenta uma personagem 

delineada por padrões de fotonovela. A protagonista da narrativa, Gilda, é perseguida a maior parte do 

romance pelo chefe, mora com a mãe, com quem não tem um bom relacionamento, sobretudo pelos 

preconceitos desta, e tem um romance com um homem casado, que deixa a mulher e a filha ao longo do 

livro para casar-se com ela.   

Esses elementos reunidos mostram como os clichês são postos. A amante mais jovem, o homem 

casado que não consegue se separar por causa da filha pequena e a mulher desequilibrada (de acordo com 

o relato do namorado de Gilda), e o patrão tarado. O que muda a rota desta Gilda (bem diferente da 

Gilda do clássico de 1946, de Charles Vidor) pode ser visto no discurso da personagem, da ironia que ela 

imprime à sucessão de tragédias que rondam seu cotidiano. Em vez de resignar-se aos papéis sociais 

tradicionais e impostos e, por que não definidos por sua identidade de gênero, ela se retorce dentro da 

narrativa. Vai descobrindo novas verdades, no decorrer da história e vai jogando com a dicotomia 

padrão/ruptura.  

Outros personagens ajudam a construir a atmosfera problemática de uma família periférica, 

semelhante à grande maioria da realidade brasileira. A mulher mais velha tem três filhas, uma delas já 

separada, mora também com um irmão, com problemas psiquiátricos, cria um passarinho e sente a 

ausência do companheiro já falecido. Na falta de companhia, vincula-se à empregada da casa, tratada a 

pão-de-ló, e vive mexericando as coisas da filha - conversas entrecortadas ao telefone e horários de 

chegada e saída da moça.  

Essa mulher mais velha descende da linhagem de mulheres cujo papel principal é ser mãe. Ela 

termina por criar as filhas com os mesmos valores com os quais foi criada. Uma vez que elas não 

conseguem cumprir a mesma trajetória da mãe (casar-se, ter filhos e administrar o lar) ou rompem por 

menor que seja as suas expectativas, a mulher se frustra, sem compreender as outras oportunidades que as 

filhas podem ter, e simplesmente culpando-as pela falta de habilidade para “conquistar” um marido e ter 

suas próprias famílias.  

Gilda tem consciência dos valores que importam à mãe, quando no desespero da anunciação da 

morte da matriarca, ela diz: “– Não vou mais te dar desgosto, e também não vou acabar daquele jeito, aos 

farrapos, como você falou... Também preciso dizer que não transei com ele, apesar de você não gostar 

desse assunto, torce para dar certo, para eu ser feliz...” (2002, p. 221). E logo em seguida, ela 



complementa: “Continuei falando, dizendo o quanto ela ficaria contente de me ver feliz, tinha certeza de 

que dessa vez ela teria orgulho de mim, sua temporã, e não precisaria mais se preocupar comigo, porque 

eu não daria o menor motivo...” (2002, p.222) 

Nos dois casos, a narradora termina dando um passo atrás quando vê a mãe à beira da morte. Os 

movimentos que desenham um percurso diferente para a organização familiar e a vida da mulher 

retroagem nesse momento da narrativa, quando fragilizada e na certeza da perda da mãe, Gilda acha que 

a velha morrerá mais feliz se souber que o seu desejo em relação à filha será realizado.  

A narradora também toca no tabu do sexo e usa o fato de não ter transado com o último namorado 

“ainda” como barganha na última negociação com a mãe. É interessante notar também a força dos 

termos que ela emprega quando coloca a questão do sexo e do relacionamento afetivo: desgosto, orgulho, 

além das demais expressões como “não se preocupar”, “torcer o nariz”, “não dar motivo”. A junção dos 

dois trechos acima mostra uma sequência lógica, pelo menos do ponto de vista da mãe de Gilda, de que 

primeiro é preciso sedimentar um relacionamento “sério”, “comprometido”, para depois vir o sexo entre 

o casal. A inversão dos acontecimentos é simplesmente impensável e Gilda dá a entender, a partir das 

justificativas dadas no leito de morte, que é exatamente isso o que acontecia e deixava a mãe em completo 

desalento.  

O sexo antes da definição de um relacionamento propriamente dito era o uso sem propósitos do 

corpo feminino, como se a mulher ainda estivesse no tempo de pensar em ser “usada e descartada”. O 

que movimenta essa lógica, de certo modo, é a diferença etária entre as mulheres, que realmente se vêem 

em posição diferenciada nas relações com os homens. A mãe parece ver perfeitamente uma diferença de 

posições, hierarquizada entre homens e mulheres. Gilda, apesar dos movimentos dissonantes, também 

tem uma visão machista sobre os gêneros, não por acaso joga com a beleza do próprio corpo para se sentir 

melhor que as demais e para seduzir os homens. É por isso que se sente frustrada quando em um 

determinado momento da narrativa não tem resposta do chefe, a quem ela não queria por nada, mas 

assim mesmo sente-se frustrada diante da menor rejeição. 

Além da mãe, outro personagem ajuda a desenhar essa família desajustada e periférica - o tio, de 

quem temos acesso a poucos elementos. Ele tem transtornos de comportamento e, por isso, a qualquer 

agitação, tira a roupa e vaga pela casa nu. Na maior parte da narrativa, aparece trancado no próprio 

quarto, sozinho. Ele é mais um retrato da falta de comunicação nesta estrutura familiar. A irmã diz que 

ele ficou daquele jeito a partir da morte da mãe. Já uma das sobrinhas diz ter ouvido ser desde a infância, 



quando se frustrou a não ter nenhum convidado presente em uma festinha de aniversário. Gilda 

finalizada a questão dizendo que ele é do jeito que é devido a “insuportabilidade” da família.   

O nome Hidelbrando, citado apenas uma vez, é substituído pelo apelido pejorativo “Lili”, que 

denota se tratar de alguém que precisa de cuidados. Dos homens do romance, ele é o “louco” da história, 

embora perceba melhor do que ninguém o que se passa na casa. A movimentação diferente a partir da 

internação na mãe, por exemplo, é sentida por ele, como aparece no trecho: “Entrei e encontrei Lili 

sentado no breu da sala, gaiola no colo, cantarolando para o passarinho. Acendi o abajur, e parando à sua 

frente disse que mamãe logo estaria em casa. Lili saiu abraçado à gaiola e trancou-se no quarto” (2002, p. 

186). Ele também tem um dos gestos mais doces quando a irmã morre, derramando estrelinhas de papel 

sobre o corpo da velha. De aparente coadjuvante, Lili aparece em momentos estratégicos da narrativa, 

com mais destaque que as outras personagens da casa, além de Gilda.  

No percurso de narradora entre os desarranjos familiares, a solidão feminina (talvez daí a 

justificativa do título do livro, mas que também me faz pensar sobre solo como territorialidade feminina) 

não é a pena máxima, muito menos o fim da história. No meio de todas as pessoas de seu convívio, o que 

inclui o amante e depois o namorado, ela permanece sozinha. Não é de imediato, mas mais adiante passa 

a estar bem consigo mesma. É quando ela localiza numa zona de conforto, ou melhor, de liberdade, para 

traçar seu futuro, apesar dos apelos circunstanciais. 

A personagem parece crescer no momento em que percebe nitidamente suas escolhas e sua 

autonomia paulatinamente. Gilda começa a narrativa como amante que faz simpatias e mandingas para 

que o namorado largue a mulher e se case com ela, de fato vira a segunda esposa, rompe a relação de 

agressividade e completa incompreensão com a mãe, a partir da doença desta, e enfrenta até o fim as 

“investidas” do chefe. Diante do mal- estar com o cenário reconfigurado da sua vida, ela vai descobrindo 

aos poucos o que a satisfaz e o principal, o que pode ser jogado fora (o casamento com o “ex-amante” é 

um dos velhos sonhos que terminam no lixo. A chave da felicidade da personagem não estava nele).  

Lívia Garcia-Roza avança nesta reflexão, mas não finaliza com uma proposta. Apesar disso, deve-se 

considerar o percurso da autora nesta narrativa, a exemplo do que é feito em outras proporções em alguns 

textos de Clarice Lispector. O que os críticos resolveram chamar de “epifania”, para fazer do “acordar” 

das personagens mulheres um momento de iluminação e clarividência, nada mais me parece do que o 

momento de ruptura, pelo menos do entendimento a que era dado às relações até aquele momento. A 



epifania nada mais é que um “chega!”, ainda que as personagens também não solucionem suas questões 

na prática cotidiana antes do fim da narrativa.  

Um dos casos emblemáticos é o da personagem Ana, do conto “Amor”, que vive às voltas com os 

cuidados da casa e da família. “Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa 

de nele caber como se o tivesse inventado”, diz a narradora. A partir do episódio do ônibus, ela sente um 

vazio, como se tudo o que havia conquistado, “o homem verdadeiro”, “os filhos verdadeiros” como 

chama o narrador, não fossem tudo o que parecia ser até ali. É uma mulher na década de 1960, sentindo 

na própria vida as mudanças no espaço doméstico e no mundo do trabalho (sim, uma década antes as 

mulheres começam a dividir-se entre casa e trabalho, no Brasil desenvolvimentista) 

Portanto, o percurso interrompido a meu ver pela personagem de Lívia Garcia-Roza não 

desqualifica a obra, porque até o desfecho da narrativa ela muito faz para nos fazer ver os padrões tão 

corriqueiros e tão dificilmente quebrados, mais de 40 anos depois do texto de Clarice Lispector. 

Como classifica Virgínia Maria Vasconcelos Leal, “as relações que as personagens dos romances 

assumem são fundamentais para se pensar as diversas maneiras de representação de gênero criadas pelas 

escritoras. Lívia Garcia-Roza é a narradora dessas relações dentro da família” (2010, p. 72). A autora 

orquestra a narrativa de modo fazer o leitor pensar que tudo é previsível, o comportamento de Gilda e 

suas reações a partir da ação dos outros. As brechas aparecem nas respostas dessa mulher, que de 

inconformada e ansiosa, surge com novas soluções para os impasses do relacionamento, sem medo nem 

culpa. 

 
Tomei café chorando, enxugando as lágrimas no guardanapo. No fim do dia, quando 
ouvi o pigarro de José Júlio subindo a escada (acho que ele fuma demais), me encontrava 
sentada esperando para falar tudo que havia pensado nas últimas semanas. Que, na 
verdade, era pouco. Ele me beijava, e dizia que eu estava com a cara séria, o que será que 
tinha pra dizer: 

- Fala logo, chuchu! 
- Eu quero me separar. (2002, p. 93) 
 

As personagens de Lívia Garcia-Roza são na maioria superlativas, beirando a loucura, numa 

mistura de estresse, desespero e desesperança. É na urgência de encontrar uma saída, a resposta para a 

felicidade absoluta, que as personagens, sobretudo as mulheres, correm desesperadamente dentro da obra. 

Neste ponto, de construir personagens femininas decididas dentro do texto, devo concordar com Nelly 

Richard a respeito da afirmação de que a linguagem não pode ser neutra, ainda que me pareça 

desconfortante a denominação “escrita feminina”. A autora, recuperando Lyotard, diz: 



 
[...] afirmar que a linguagem e a escrita são in-diferentes à diferença genérico-sexual (que 
não existe diferença entre o masculino e o feminino), equivale a reforçar o poder 
estabelecido, cujas técnicas consistem, precisamente, em levar  a masculinidade 
hegemônica a se valer do neutro, do im-pessoal, para falar em nome do universal. O 
neutro da língua, sua aparente indiferença às diferenças, camufla o operativo de ter 
universalizado, à força, as marcas do masculino, para convertê-lo, assim, em 
representante absoluto do gênero humano (2002, p.131). 

 
O caso colocado nesse tópico apresenta temas caros à condição de mulher, a maternidade, a 

feminilidade, os relacionamentos amorosos e as estruturas familiares padronizadas. Não devo esquecer 

que a questão da representação de gênero na literatura brasileira contemporânea, nesta e em outras obras, 

é antes de tudo um risco. Digo “risco” porque, em se tratando do que é chamado pejorativamente de 

“assunto de mulher”, o próprio “representar” é questionável. Muitas dessas autoras escrevem a partir do 

ponto cego, do space-off de que fala Teresa de Lauretis. É a luta pela representação de gênero que se 

antecipa ao produto propriamente fabricado por essas mulheres. Em primeiro lugar, o direito à voz, 

depois a liberdade para tratar do que as convém, criando novos padrões e apontando brechas de 

mudanças sociais já vislumbradas na sociedade. Ainda acrescentando Richard:  

 
Sem dúvida nenhuma, a escrita é o lugar onde este espasmo da revolta opera mais 
intensivamente, sobretudo quando palavra, subjetividade e representação têm seus 
registros ideológicos e culturais desconectados, a ponto de implodir a unidade lingüística 
que amarra o sentido à economia discursiva da frase e do contrato. (2002, p. 139). 

 
Por isso penso que não importa tanto a solução das narrativas. Prefiro observar os numerosos 

problemas que essas personagens enfrentam e que, a meu ver, têm relação direta com as marcações de 

gênero. Elas enfrentam angústias que estão vinculadas aos papéis impostos e à expectativa que a sociedade 

instaura nas mulheres. Por esta razão, a crítica feminista e a crítica literária feminista, se é que posso assim 

chamar uma vertente de análise da literatura, devem desenvolver teorias e práticas de transformação 

sociocultural. 
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