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“Herdeiras de Ananse, de alguma forma essas 
mulheres criadoras de textos e têxteis fazem 
uma síntese entre Aracne e Ariadne, formando 
o embrião de uma nova personagem. Talvez a 
possamos chamar de Ariacne – aquela que 
tece com perfeição os fios que irão um dia 
orientar sua própria saída do labirinto, 
desafiando o patriarca e derrotando o tirano. E 
criar um novo tecido. 
Uma trama, talvez. Uma linhagem, certamente.” 
 

(Ana Maria Machado, 2003) 
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RESUMO 

 

Pretende-se, na presente dissertação, evidenciar o processo de subversão do 
imaginário hegemônico acerca do literário e da identidade de gênero nas obras Bisa 
Bia, Bisa Bel (2000) e A princesa que escolhia (2012), da escritora Ana Maria 
Machado. Valemo-nos, para tanto, de teorias como a enunciação discursiva com: 
Mikhail Bakhtin (2016 [1952/1953]), (2011 [1920/1923]), (2010 [1975]) e de teorias 
feministas e pós-feministas: Simone de Beauvoir (1980[1949]), Michelle Perrot (2009 
[1991]), Guacira Louro (2015 [1999]), (2014 [1998]), Judith Butler (2015 [1990]), 
entre outros, na busca de aportes que dimensionem narrativas como efeito de 
realidade, que rasuram conceitos como ontologia, epistemologia, ética e estética, 
porque assentados em bases dicotômicas e excludentes, em favor do logos da 
modernidade, em nome da promoção de um único ser/conhecer/julgar/valorar. 
Objetiva-se, de tal maneira, perceber como a literatura de Ana Maria Machado, nas 
obras aqui eleitas, pode intervir em discursos essencialistas e naturalizados através 
de personagens, que subvertem padrões hierarquizados. 

Palavras-chave: subversão; enunciação discursiva; teorias feministas; literatura; Ana 
Maria Machado 
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ABSTRACT 

 

In the present dissertation, we intend to highlight the process of hegemonic 
imaginary subversion about literary and gender identity in the novels Bisa Bia, Bisa 
Bel (2000) and A princesa que escolhia (2012), by author Ana Maria Machado. 
Therefore, we use theories such as discursive enunciation, by Mikhail Bakhtin (2016 
[1952/1953]), (2011 [1920/1923]), (2010 [1975]) and feminist and post feminist 
theories, by Simone de Beauvoir (1980[1949]), Michelle Perrot (2009 [1991]), 
Guacira Louro (2015 [1999]), (2014 [1998]), Judith Butler (2015 [1990]), among 
others, in search of contributions that size narratives as an effect of reality, which 
shave concepts such as ontology, epistemology, ethics and aesthetics, because they 
are fixed on dichotomous and exclusive bases, in favor of modernity logos, in the 
name of promoting a single being/knowing/judging/valuing. It is intended, insomuch, 
to perceive how Ana Maria Machado’s literature, in the works chosen here, can 
interpose in essentialist and naturalize discourses, through characters that subvert 
hierarchical standards. 

Keywords: subversion; discursive enunciation; feminist theories; literature; Ana Maria 
Machado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Capa do livro Bisa Bia, Bisa Bel (2000)....................................................73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................11 

2. FEMINISMO: SER UNO, DOIS OU MUITOS?...............................................21 

2.1 Universalismo e diferencialismo: duas faces da mesma moeda.............25 

2.2 A ginocrítica..................................................................................................31 

2.3 Pós-feminismo: o sujeito descentrado.......................................................36 

3. A LITERATURA COMO SUBVERSÃO DA ORDEM NATURALIZADA.......43 

3.1 A questão da autorreferencialidade............................................................46 

3.2 Do vazio à significância: a literatura como fenômeno social...................52 

3.3 Disseminando valores: a relação entre literatura/sujeito/cultura............57 

4. DANDO VOZ AOS SUBALTERNOS..............................................................64 

4.1 A literatura infantil brasileira e a escrita de Ana Maria Machado.............65 

4.2 Bisa Bia, Bisa Bel em um trançar discursivo sobre gênero.....................72 

4.3 Sobre princesas que escolhem: repensando representações femininas 

em     A princesa que escolhia.....................................................................83 

5. CONCLUSÃO..................................................................................................92 

6. BIBLIOGRAFIA...............................................................................................96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A proposta desta dissertação é evidenciar o processo de desconstrução do 

imaginário hegemônico acerca do literário e da identidade de gênero em duas obras 

de Ana Maria Machado. Busca-se, especificamente, analisar como essa literatura 

subverte padrões hierarquizados e faz uso de discursos, que rasuram conceitos 

naturalizados. Para tanto, realizaremos o exame dos postulados teóricos de dois 

campos: os estudos do literário em dimensão de enunciação discursiva e os estudos 

de gênero (homem/mulher), com uma investigação, que não se detém apenas numa 

análise da forma, mas que trabalha o objeto literário em seu sentido de fenômeno 

social, pois “o fato de a literatura falar da literatura não impede que ela fale também 

do mundo” (COMPAGNON, 2001, p. 123). 

Neste sentido, defende-se aqui o texto literário em sua dimensão discursiva, 

sem o juízo de valor, que lhe era atribuído no passado, quando hierarquizava a alta 

cultura- a cultura de massa- a cultura popular. Adere-se, então, ao que diz Eduardo 

Coutinho em Literatura Comparada na América Latina: 

 

Os estudos sobre a mulher tornaram-se um campo respeitável de pesquisas 
e os discursos sobre a literatura – a Teoria, a Crítica e a Historiografia – 
adquiriram um novo olhar, que põe em xeque as antigas barreiras entre a 
literatura e outras áreas de conhecimento, sobretudo a Antropologia, a 
Sociologia, a História e a Filosofia (2003, p.66). 
 

  

Por isso, optou-se por não fazer o levantamento da fortuna crítica da autora, 

em questão, Ana Maria Machado e, ao mesmo tempo, centrar as análises tão 

somente em Bisa Bia, Bisa Bel (2000 [1981]) e A princesa que escolhia (2012 

[2006]). Ao se utilizar dessas narrativas, está-se valorizando uma escrita que 

problematiza o aparato conceitual, que legitimou o cânone literário, atrelado, 

geralmente, à linha bem urdida e contínua da ontologia-epistemologia-ética-estética, 

isto é, um determinado ser, com direito à voz (homem-branco-europeu), um 

conhecimento priorizado, leia-se, o do logos da razão e formas de valorar do Justo e 

do Belo, assentados todos em pares dicotômicos excludentes.  

Bakhtin, em Estética da criação verbal afirma: 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 
relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter 



12 

 

e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas 
da atividade humana [...]. O enunciado reflete as condições especificas e as 
finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo 
(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos 
recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais -, mas 
também, e sobretudo, por sua construção gramatical (2011 [1920/1923]1, 
p.279). 
 

 

Como ato comunicativo, a obra literária não possui, assim, um sentido fixo, 

imanente, mas se reatualiza, transmutando sua estruturação de sentido, cujo 

estético se dá não pelo desinteresse do artístico, como viu Kant em Crítica da 

faculdade do juízo (2005[1790]), mas sim por sua possibilidade de atualização, 

através de um locus enunciativo nada definitivo. Daí sua historicidade, pois, para 

Bakhtin, todo discurso implica uma atitude responsiva, um permanente olhar para 

trás como resposta e uma pergunta que se dirige ao seu tempo presente, ou 

antecipa o futuro. 

Assim, o cânone literário, legitimado em preceitos de circulação e distinção, 

absolutizou lugares de enunciação, cujas condições de produção não levaram em 

conta tempo e espaço da intenção comunicacional do ator social/enunciador. O 

cânone literário tanto da literatura, chamada universal, quanto nacional, abrigou-se 

em preceitos, como prazer estético, desinteresse artístico das obras eleitas para a 

perenidade, que responderam por interesses, que iam muito além do chamado 

literário.  

A matriz conceitual da literatura canônica refletiu os valores calcados em 

pares dicotômicos da tradição universal, em que os primeiros narraram e delinearam 

o outro, a alteridade, à luz de seus interesses. Da mesma forma, os modos de 

circulação da literatura canônica estiveram garantidos pelo sistema educacional dos 

respectivos Estados-nação, com uma língua nacional, uma cultura e limites 

territoriais bem definidos. O lugar de fala ocupado pelo autor, oriundo de um 

determinado estrato social, quase sempre homem, reprodutor do imaginário 

excludente, endossou valores que não levavam em conta a alteridade.  

Na segunda metade do século XX, correntes críticas passaram a ver a 

literatura em uma dimensão discursiva, sem o privilégio exclusivo, que antes lhe era 

dispensado. Os teóricos revisionistas vincularam seus estudos às suas experiências 

                                                           
1 Utilizaremos a data entre colchetes representando o ano de primeira publicação de algumas obras 
expostas nesta investigação. 
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de vida, tais como os estudos culturais, pós-coloniais, pós-estruturalistas, 

feministas/pós-feministas e se recusaram a conceber a obra como um universo 

fechado, expressão de uma consciência criadora solitária. Nessa coordenada, antes 

relegadas ao menos importante, produções de cultura não canônicas passaram a 

ser aceitas como a maneira de estar no mundo de vários atores sociais, entre os 

quais as mulheres, cujas condições de produção lhes dão a possibilidade de 

textualizarem, enquanto sujeitos da enunciação, suas experiências de vida; através 

de vários gêneros discursivos. Para os teóricos afeitos à cultura e não ao estético, o 

leitor já está presente na constituição de uma obra que, por sua vez, só chega a 

esse estatuto através de uma multiplicidade de quadros cognitivos e práticas, que 

lhe conferem sentido. 

Os estudos do literário, a partir da análise do discurso, dos estudos culturais, 

feministas e pós-coloniais, foram questionados seja devido à sua pretensão de 

deixar a literatura distante dos problemas, que afligem a humanidade, -daí sua visão 

formal, etnocêntrica e canônica -; seja ainda em relação ao seu rigor metodológico, 

muito preso ao estruturalismo. Para muitos estudiosos, não há na realidade um 

discurso literário – a literatura é uma prática discursiva intersubjetiva como muitas 

outras – e sua especificidade, ou melhor, sua “literariedade”, não passa de uma 

construção elaborada por razões de ordem histórico-cultural. 

O conceito de “literariedade” vem sendo alvo de críticas contundentes, tendo 

sofrido uma ampliação semântica tão significativa que passou a abarcar ao mesmo 

tempo categorias variadas do discurso, como o referencial e o ficcional, a oral e a 

escrita, a popular e a erudita, estendendo, consequentemente, o raio de atuação de 

Historiografia Literária para o âmbito da cultura geral. 

Uma questão recorrente na tradição ocidental, encontra-se desde Platão no 

Crátilo (2001), comprometido com a metafísica realista, acerca da possibilidade de o 

uso da linguagem ser um elemento indispensável ao conhecimento, no endosso do 

logos. O grego defendia, em seus diálogos, que as palavras estabelecem uma 

relação natural com as coisas, encerrando a assertiva de que, quem conhecesse as 

palavras, também conheceria as coisas. Tal pressuposto foi refutado pelo 

estruturalismo, no início do século XX, em sua noção do signo como arbitrário, com 

Saussure em seu Curso de Linguística Geral, na primeira metade do século XX, 
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entretanto, coube a Volóchinov2/Bakhtin, em Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(2017[1929]), muito antes dos pós-estruturalistas, defender que a linguagem, isto é, 

o sentido atribuído aos fenômenos, não pode ser considerado fora de uso, sem os 

embates de visões, rumo ao pluralismo, em convivência com variadas opiniões. 

Vale-se, em sua explicação, da música polifônica renascentista, com várias vozes, 

em contraponto; distante do cantochão medieval, à capela, monódico, em que todo 

coro cantava em uma única voz. E, se remontarmos à modernidade em seu projeto 

emancipatório, colocaremos na mesma chave tanto o cartesianismo, quanto o 

marxismo; na medida em que ambos padecem, em seus enfoques, de extremismos 

conceituais.  

Então, a teoria de Mikhail Bakhtin, ao colocar a literatura em uma dimensão 

discursiva, que conta com um sujeito de mediação/sujeito da enunciação discursiva, 

acaba por tirar o artístico do intocável do beletrismo, isto é, da autoreferencialidade. 

Em Estética da criação verbal (2011[1920/1923], p. 262), afirma: 

 

[...] a questão geral dos gêneros3 nunca foi verdadeiramente colocada. 
Estudavam-se – e mais que tudo – os gêneros literários. Mas da 
Antiguidade aos nossos dias eles foram estudados num corte da sua 
especificidade artístico-literária, nas distinções diferenciais entre eles (no 
âmbito da literatura) e não como determinados tipos de enunciados, que 
são diferentes de outros tipos, mas têm com estes uma natureza verbal 
(linguística) comum. 
 

Essa teoria - da não neutralidade da arte literária- entra em conflito com o que 

foi postulado pelo formalismo russo: a ideia de uma análise literária presa à sua 

materialidade, fechada em suas estruturas (BARTHES, 1966). Essa corrente–

deveras importante – trabalhou em prol de uma ciência literária interessada em 

estabelecer um elo entre a forma material e o elemento semântico-ideológico 

veiculado na obra. 

Robert Stam, em Bakhtin: Da Teoria Literária à Cultura de Massa (2000, 

p.26), defende que: 

 

Para Bakhtin, cada enunciado concreto, seja ele prático ou poético, é um 
ato social, no fundo um evento histórico, mesmo infinitesimal. O formalismo, 

                                                           
2 Devido a toda problemática envolvendo a questão da autoria de alguns livros atribuídos a Bakhtin ou 
a outros membros do círculo – e que será melhor explicada no Capítulo 3 – adotaremos as duas 
autorias. 
3Aqui se entende por gênero as mais variadas estruturas textuais/discursivas e não a identidade de 
gênero referente à masculina/feminina. 
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ao contrário, não deixa lugar para o histórico, apenas para uma mítica 
“contemporaneidade permanente” (grifos do autor). 
 

             Desta sorte, as análises estilísticas tradicionais viam os aparatos retóricos 

do artístico somente como uma escolha individual no uso de uma determinada 

temática, vocabulário ou construção sintática, mas, concorda-se em sua insuficiência 

para dar conta de todas as particularidades do literário. Nesta ordem de ideias, a 

literatura passa a ser vista como um locus enunciativo-discursivo, que pode legitimar 

o status quo ou problematizar a ordem dominante. Neste caso, rasura-se a diferença 

estabelecida pelo estruturalismo, entre a denotação (= ligada a uma suposta 

referência) e a conotação (= ficção), impondo-se a ideia de que tanto uma como 

outra estão para o efeito de realidade, isto é, para uma dimensão metafórica.  

Na mesma vertente conceitual bakhtiniana, de que o chamado real é fruto de 

acordos de sentido estabelecidos entre sujeitos falantes, na dimensão dialógico-

discursiva do eu-tu-aqui-agora; a pós-feminista norte americana Judith Butler, 

assimilando saberes da desconstrução, da pragmática e dos atos de fala de John 

Austin (1990[1962]), concebe o gênero também como produto de um discurso 

prescritivo, que se mantém através da reiteração, na linha sexo-gênero-desejo, 

fincado na heterossexualidade compulsória, mas que pode ser pensado em vários 

outros arranjos dos sujeitos envolvidos. No artigo, Com licença poética: gênero, 

identidade e desconstrução, suas autoras defendem:  

 

A crítica pós-feminista, tributária da desconstrução do franco-argelino 
Jacques Derrida, coloca sob suspeita o arcabouço binário e essencialista da 
metafísica ocidental, que tratava as questões de sexo e de gênero como 
dadas a priori, isto é, a identidade feminina, na esteira da tradição 
fonofalogocêntrica [voz+ presença+ homem+ razão única] foi sempre 
encerrada como algo fechado, imutável e acabado. Coube à crítica pós-
metafísica, portanto, compreender como a mulher foi narrada enquanto o 
outro da enunciação no decorrer dos séculos (SILVA, FERREIRA, 
SACRAMENTO, 2015, p. 161). 
 

 

Entende-se, pois, que a noção de gênero, como categoria discursivo-social, 

foi colocada sobre todos, como forma de ordenar e endossar a produção de corpos 

a serviço da ideologia vigente da heterossexualidade, que fatalmente teve presença 

assegurada no conceito de sujeito universal e no cânone literário.  Entretanto, como 

a Verdade se manteve pela reiteratividade da enunciação, coube aos atores sociais 
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não atendidos, ou mal atendidos por essa representação engessada, propor, através 

de uma espécie de coalizão estratégica, como diria Butler, a ressemantização do 

que já está posto, inserindo temáticas a partir do viés da experiência, de modo 

contrário à hierarquização conceitual. 

Ver o gênero como representação social é colocá-lo na dimensão de que 

estamos atravessados por discursos. Neste momento, precisamos rever aquilo que 

Aristóteles afirmou em sua Arte Poética (1964): A História é aquilo que aconteceu, 

enquanto a poesia, a arte, o que poderia ter acontecido. Tal conceito radica-se na 

noção de Acontecimento como algo registrado pela linguagem preso ao verídico da 

teoria do conhecimento realista dos gregos, isto é, de que pode haver a 

correspondência necessária entre o ser e o objeto apreendido. Entretanto, ao 

escovarmos a História a contrapelo, como diria Walter Benjamim, em seu Conceito 

de História, em Obras Escolhidas. Magia e Técnica, arte e política: ensaio sobre 

literatura e história da cultura (1994), somos convencidos de que qualquer produção 

de cultura se ancora em uma espécie de mímesis, de imitação de uma ausência, 

que evoca simulando uma presença da ordem do intemporal, como já havia 

denunciado Derrida em Gramatologia. 

 

A metafísica ocidental, como limitação do sentido do ser no campo da 
presença, produz-se como a dominação de uma forma linguística. Interrogar 
a origem desta dominação não equivale a hipostasiar um significado 
transcendental, mas a questionar sobre o que constitui a nossa história e o 
que produziu a transcendência mesma (DERRIDA, 2008[1967], pp. 28-29). 
 

               

O significado transcendental ocorre tanto com o código linguístico, enquanto 

representação do chamado real, com o gênero binário (homem/mulher), como 

também com a arte: literatura, pintura e com a própria História; mas, talvez, se 

pensarmos o signo como fala-linguagem, não como um sistema abstrato de formas 

linguísticas, do enunciado monológico isolado, mas como evento de interação 

verbal, se acene para a possibilidade de mudança, para aqueles que ocuparam o 

segundo dos pares, de base hierárquica, e que foram silenciados, ao longo da 

tradição ocidental, no caso específico, a mulher. Entende-se, desta sorte, que o ato 

de nomear padece de uma espécie de incompletude precária, atado somente por 

cabos imaginários de sustentação. Tal alteração poderá advir pelas ações 

afirmativas, rumo ao estado de direito, da paridade, do empoderamento, em 
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relações simétricas, em síntese, pela universalização dos Direitos Humanos. Então, 

se o gênero é construção, podemos pensá-lo em uma nova ordem que não a 

binária, maniqueísta, heterossexual e hierárquica, produto de “ficções reguladoras 

do sexo e do gênero” (BUTLER, 2015, p. 68).  

A terceira onda do feminismo, também chamada de pós-feminismo – vivida 

até os tempos atuais – marcada pela subversão das identidades sexuais e da fixidez 

determinista, repensa as categorias do próprio movimento, como feminismo da 

igualdade da primeira onda ou a bandeira do diferencialismo da segunda. 

Entretanto, ambas mantinham o mesmo paradoxo, o do sexo feminino ser descrito 

como defeito ou reverso do único sexo, o universal, ou seja, o masculino, ignorando 

o fato de o sexo feminino também possui especificidades.  

Essas duas abordagens do feminismo estiveram presas a um radicalismo 

centrado sempre em dois polos opostos. Tal concepção foi criticada pela 

desconstrução de Derrida, ao apontar para uma possível subversão do 

logocentrismo e suas posições binárias, clássicas do sistema simbólico, como 

aponta Sacramento (2010, p. 234).  

 

A desconstrução centra sua crítica aos monismos, que se opõem ao 
dialogismo, ao pluralismo, à diferença, quando incide suas análises em 
textos que, com o objetivo de evidenciar a vulnerabilidade de significação, 
banalizaram todos os centros excludentes dos pares dicotômicos ocidentais: 
centro/periferia, branco/negro, homem/mulher etc. 
 

Então, a literatura por seu caráter profundamente dialógico, revela-se 

importante lugar para a problematização de representações de gênero. Neste 

sentido, permite abordagens, que vão muito além de seu aspecto formal, podendo 

veicular discursos dominantes ou desconstruí-los, com a denúncia de que não só 

ela, mas também qualquer enunciação/enunciado não passam de uma 

representação, em que se toma o distante como presença, gerando a différence, 

segundo Derrida (2008[1967]), para quem, a linguagem/signo, como tal, ao não 

deter a coisa em si (KANT, 2005[1790]), acaba por procrastinar, diferenciar, citar e 

adiar a apreensão mesmo, daquilo que quer nomear. 

Judith Butler, em Problemas do gênero: feminismo e subversão da identidade 

(2015 [1990]), ao ver o gênero como representação social, defende a teoria de que 

todo processo simbólico vem a ser uma violência instituída, instando no indivíduo a 

necessidade de mediação, através de processo cognitivo, que passa 
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necessariamente, pela vontade, para que esse possa se inserir em uma rede 

identitária de pertencimento; por isso, a tríade sexo-gênero-desejo manteve-se na 

tradição ocidental, através de mecanismos construtivistas em reiteração pragmática. 

E, legitimando seu posicionamento, afirma que: 

 

Como ponto de partida de uma teoria social do gênero, [...], a concepção 
universal da pessoa é deslocada pelas posições históricas ou 
antropológicas que compreendem o gênero como uma relação entre 
sujeitos socialmente construídos, em contextos específicos. Este ponto de 
vista relacional ou contextual sugere que o que a pessoa “é” – e a rigor, o 
que o gênero “é” – refere-se sempre às relações construídas em que ela é 
determinada (BUTLER,2015 [1990], p.29).   
 

 

Logo, cabe ao pensamento pós-utópico, desmascarar o eu, que se dizia 

abstrato, pois esse é produto de discursos, que atravessam o sujeito juntamente 

com a cultura da qual faz parte, em um jogo de resistência-negociação, em busca de 

um eu atendido. Neste caso, a Verdade se mantém pelo imaginário discursivo da 

repetição, cabendo ao sujeito proativo a interpelação, como agente, para tangenciar 

os discursos, que lhe querem dar sentido, mas, através dos quais, muitas vezes, não 

se sente representado, uma vez que a cultura, enquanto arcabouço antropológico de 

solução de existência, não se restringe a domínio ideológico, classe, gênero, ou 

etnia; na medida em que os seres são autônomos e negociadores constantes de 

suas representações. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de 

rasurar conceitos naturalizados que endossam a subalternidade e inferioridade da 

mulher, na tentativa de contribuir para a construção de figuras femininas 

emancipadas e em paridade com as masculinas, desconstruindo imaginários 

estereotipados e revendo posições sociais hierárquicas. 

A escolha das duas obras da escritora Ana Maria Machado - que compõem o 

corpus desta dissertação, a saber: Bisa Bia, Bisa Bel (2000[1981]) e A princesa que 

escolhia (2012 [2006]), pertencentes à categoria infantil e juvenil - deve-se ao 

caráter revolucionário e renovado, preocupado com temáticas atuais ou com 

revisitações históricas imprescindíveis. Em concomitância, encontramos nessas 

obras a concessão de protagonismo a sujeitos, a princípio, assentados em bases 

dicotômicas e excludentes, que reivindicam a voz, problematizando assim a 

fossilização do já instituído, seja de que ordem for, sendo um campo fértil para 
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aplicação das teorias propostas nesta dissertação, já que suas obras se configuram 

como um espaço de resistência, que discute a condição da mulher na sociedade. 

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, tal pesquisa tem como 

objetivo “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito” (GIL, 1991, p. 45), com compilação de investigação qualitativa e 

bibliográfica, desenvolvida assim, a partir de fontes exclusivamente bibliográficas. 

Os livros são as principais fontes de tal pesquisa, por isso, ela abarca, em sua 

maioria, livros, que se constituem como sendo tanto de leitura corrente quanto de 

referência (GIL, 1991), bem como outras fontes bibliográficas: como artigos 

científicos, que também servirão de base para o desenvolvimento deste trabalho. A 

escolha das referências deu-se devido a melhor corresponderem com as propostas 

elencadas aqui, sendo suas temáticas referentes aos estudos de gênero, crítica 

literária e enunciação discursiva. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, partimos do levantamento 

bibliográfico dos pressupostos teóricos tanto dos estudos de gênero quando da 

crítica literária e enunciativa, da constituição e da análise do corpus. Assim, 

considerando o contexto apresentado, foi colocada a seguinte questão de pesquisa: 

A literatura de Ana Maria Machado subverte ordens naturalizadas de gênero? Se 

constatarmos esse caráter subversivo dessa literatura, uma outra pergunta precisa 

ser elencada e, posteriormente, também respondida: Através de que mecanismos se 

dá tal subversão? 

A dissertação, estabelecido o tema e definido o objetivo, se apresenta 

organizada em cinco capítulos. O primeiro constitui-se como de Introdução, o 

segundo, Feminismo: ser uno, dois ou muitos?, faz uma revisão dos principais 

momentos e teorias do movimento feminista, abordando paradoxos dos quais a 

primeira e segunda ondas ficaram reféns: da diferença sexual; como também 

levanta discussões acerca da criação de uma crítica feminista e da ginocrítica- teoria 

da escrita feminina- que tiveram entre suas teóricas, nomes como Betty Friedan 

(1971 [1963]), Kate Millet (1974), Elaine Showalter (1994) e Hélène Cixous (1995). 

Essa crítica buscava dar visibilidade ao trabalho empreendido por mulheres 

escritoras, porém caiu ainda no determinismo biológico: escrita feminina x escrita 

masculina – e, por fim, o texto, ora apresentado, traz um panorama dos estudos 

feministas atuais, apontando possíveis soluções, à luz de teóricas contemporâneas, 
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para os paradoxos, que envolveram as ondas feministas passadas, questionando a 

categoria mulheres e trazendo novos conceitos como performance de gênero. Esse 

capítulo situa o leitor quanto ao lugar de fala feminista, que adotaremos nesta 

investigação. 

O terceiro capítulo, A literatura como subversão da ordem naturalizada, 

abordará questões referentes à representação no texto literário. Nesse capítulo, 

realizar-se-á a recuperação de princípios teóricos elaborados pelo formalismo russo, 

que desenvolveu mecanismos para criar uma ciência do texto literário. Em 

contraposição, as teorias de Mikhail Bakhtin trazem à tona termos como enunciação 

discursiva, dando a possibilidade de tratar a literatura como um discurso, que 

interage com um contexto de uso do signo-linguagem, promovendo discussões que 

nos levam a entender a literatura em seu caráter de locus enunciativo do discurso, 

logo em profundo diálogo com seus leitores. 

O quarto capítulo, Dando voz aos subalternos, propõe-se analisar as obras 

literárias, Bisa Bia, Bisa Bel (2000) e A princesa que escolhia (2012), a partir do 

ideário teórico desenvolvido nos dois capítulos antecessores, utilizando-se de 

categorias de análise dos dois campos já descritos, buscando comprovar que, se 

somos seres construídos discursivamente, o literário não se encontra distante desta 

coordenada, ao rasurar conceitos previamente estabelecidos, que fogem às 

hegemonias repressivas, isto é, aquelas que colocam os sujeitos, a princípio, 

assentados em bases dicotômicas e excludentes, mas, nem por isso, essas se 

mantêm. E, por fim, temos o capítulo de Conclusão. 

O capítulo seguinte fará uma revisão dos principais momentos e teorias do 

movimento feminista, levantando discussões acerca de suas principais correntes, 

bem como, situando o leitor em seu lugar de fala responsiva, enquanto produtor 

também de sentido. 
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2.  FEMINISMO: SER UNO, DOIS OU MUITOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O feminismo nos mostrou um novo modo de enxergar o mundo, bem como 

evidenciou e denunciou as relações de poder instauradas e naturalizadas em nossa 

sociedade. A mulher, encarada sempre como inferior ou como o outro, o segundo 

dos pares, não alcançou direitos através da passividade, mas de lutas e 

resistências. Diversas foram as conquistas femininas, ao longo dos tempos, porém é 

inegável afirmar que ainda há um longo caminho a percorrer na tão desejada 

paridade entre os sexos.  

A partir do século XIX, o feminismo, como movimento organizado, vem 

pensando e repensando a história das mulheres através de teorias e ações que 

buscavam entender e combater a desigualdade vigente. Desde então, o movimento 

investe massivamente em produção de conhecimento - estudos e pesquisas - para 

entender e denunciar a subordinação social feminina (MEYER, 2013 [2003]). Essas 

mulheres feministas dedicaram suas vidas às lutas e produção de conhecimento 

sobre as condições de vida subalterna e invisibilizada, também apontaram falhas e 

silenciamentos na História Universal, bem como sobre as relações de trabalho na 

sociedade sexista, em que viveram. 

A mulher não é uma realidade imóvel, e sim um vir-a-

ser (Simone de Beauvoir, 1980). 

Um trabalho pedagógico contínuo, repetitivo e 

interminável é posto em ação para inscrever nos 

corpos o gênero e a sexualidade “legítimos”. Isso é 

próprio da viagem na direção planejada (Guacira 
Louro, 2016). 

Se as identidades deixassem de ser fixas como 

premissas de um silogismo político, e se a política não 

fosse mais compreendida como um conjunto de 

práticas derivadas dos supostos interesses de um 

conjunto de sujeitos prontos, uma nova configuração 

política surgiria certamente das ruínas da antiga 

(Judith Butler, 2015). 
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Hoje, encontramos mulheres ocupando as mais diversas posições e 

profissões, que há algumas décadas, seriam inconcebíveis. Porém, percebemos que 

alguns pontos continuam obscuros, necessitando de encaminhamentos, que vão 

além do dualismo proposto pelas primeiras ondas do movimento.  

A corrente pós-feminista – configurando o movimento atual - repensa 

posicionamentos e paradigmas instaurados ao longo dos anos pelas correntes 

antecessoras. Elas têm propósitos de denunciar e desmitificar ideias que, embora 

parecessem libertadoras, contribuíram para que as exclusões e os binarismos não 

se dissolvessem. 

 Tendo como princípio que o que rege os padrões tidos como fixos - mas que 

nada o são - são construtos discursivos alimentados e repetidos por instâncias de 

poder, mecanismos que contribuem para que os pensamentos dicotômicos se 

perpetuem. É necessário que novos discursos sejam produzidos e que busquem 

equilibrar e dar voz a sujeitos, que antes eram abafados, estavam na condição de 

abjeto, ou seja, abaixo do objeto. Entenderemos melhor essa necessidade, através 

da revisão, que faremos a seguir sobre as ondas antecessoras. 

A primeira onda – sufragista – a partir do século XVIII, reivindicava direitos 

políticos, trabalhistas, acesso a estudo e crítica à organização hierárquica da família; 

entretanto foi um movimento pensado através dos interesses de mulheres brancas 

de classe média. A segunda onda, por sua vez, surgida no final da década de 1960, 

voltou-se para o combate à invisibilidade em que a mulher foi colocada na tradição 

ocidental, desenvolvendo teorias que contestaram a Verdade, embasada em uma 

universalidade excludente. A diferença sexual, teoria que embasou essa onda, está 

presente como estatuto desde as origens da Filosofia ocidental, quando os filósofos 

atestavam ser a mulher os “outros” do sujeito (COLLIN, 2009). 

Desde a busca pelo direito ao sufrágio até a luta por mais representatividade 

política, as reivindicações feministas caminharam sob paradoxos, que têm como 

alicerce a diferença sexual e o binarismo hierárquico e tirano. Tanto o feminismo da 

igualdade (1ª onda), quanto o da diferença (2ª onda) utilizaram-se de noções como 

essencialismo, biologia ou natureza como estigmas definidores de comportamentos, 

características emocionais, divisão de trabalho e direitos políticos. Tais paradoxos 

são recorrentes nos debates ainda hoje, quando se fala, por exemplo, em coalização 

estratégica (BUTLER,2015 [1990]) para o enfrentamento de pautas de reivindicação. 
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Collin (ibid) argumenta que os pensadores do sujeito moderno sempre se 

utilizaram de argumentos que giravam em torno da força do homem para atribui-lhe 

direitos e justificar a dominação que exerciam na sociedade, bem como a exclusão 

das mulheres da esfera pública. Tanto a primeira como a segunda ondas ficaram 

reféns de abordagens sexistas e reducionistas, como a que definia lugares sociais 

para homens e mulheres, através da naturalização da diferença biológica 

 

Quando se legitimava a exclusão com base na diferença biológica entre 
homens e mulheres, estabelecia-se que a “diferença sexual” não apenas 
era um fato natural, mas também uma justificativa ontológica para um 
tratamento diferenciado no campo político e social (SCOTT, 2002, p.26). 
 

 

A ginocrítica, enquanto teoria sobre a escritura feminina (termo abordado por 

Elaine Showalter (1994) e Hélène Cixous (1995), também acentuou o binarismo 

conceitual, pois, embora fosse uma necessidade do movimento da época, não 

passou de uma abordagem estereotipada do que seria a escrita feminina4; por isso, 

não se manteve. 

A ruptura com o “universalismo” e com a igualdade na diferença parece – 

segundo estudiosas(os) pós-feministas – ser a maneira de, enfim, derrubar o 

paradoxo até então fixo nas teorias feministas, Sandra Sacramento (2011, p. 235) 

nos ajuda a entender esse posicionamento: “Essas duas ondas são taxadas de 

sexistas e binaristas, por se manterem no racionalismo cartesiano da identidade de 

gênero essencialista, isto é, como algo fechado e identificável, sustentado na díade 

da exclusão: ou, ou.” 

Para tanto, Judith Butler (2015 [1990]), um dos nomes mais citados no 

feminismo contemporâneo, no livro Problemas de Gênero: feminismo e subversão 

da identidade, contesta e sugere uma nova teoria e política feministas, que não mais 

compreende o sujeito das mulheres como estável ou permanente. Ela nega essa 

identidade metafísica e as categorias de gênero, que se baseiam em um sistema 

ontológico e epistemológico da heterossexualidade. Butler entende o gênero como 

uma identidade constituída no tempo e instituída por meio de atos repetidos e que só 

através de uma proliferação parodística se alcançariam identidades de gênero 

desnaturalizadas. 

                                                           
4Houve uma tentativa por parte da crítica feminista de eleger traços do que seria uma escrita 
feminina, mas que acabou sendo excludente e não se distanciando do binarismo. 
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A presente pesquisa não tem a intenção de diminuir o significado dos 

primeiros estudos para o movimento feminista, seu caráter político e histórico 

“construiu o lugar social das mulheres” (LOURO, 2014, p. 23) e ajudou a instituir 

uma identidade própria e autônoma. Entendemos que as limitações teóricas a que 

chegaram nossas precursoras foram pertinentes ao momento, em que as leis que 

regiam o mundo baseavam-se na natureza ou na verdade5, e, mesmo em territórios 

teóricos distintos, abrigavam interesses comuns: as relações de poder, que 

hierarquizavam as mulheres. 

Por isso, é importante salientarmos que estamos falando de “feminismos”6 e a 

própria pós – modernidade nos convida à reflexão sobre processos pré-fixados ou 

detentores de verdades tidas como imutáveis. Não há possibilidade de se pensar o 

feminismo sem seus processos plurais, nem de restringi-lo a determinadas linhas 

teóricas. Assumir a investigação feminista contemporânea sugere, como argumenta 

Louro (ibid, p. 149), 

 

Muito mais que um novo “recorte” nos estudos ou a iluminação de áreas ou 
aspectos até então escondidos ou secundarizados. Supõe revolucionar o 
modo consagrado de fazer ciência; aceitar o desconforto de ter certezas 
provisórias; inscrever no próprio processo de investigação a autocrítica 
constante – mas fazer tudo isso de tal forma que não provoque o imobilismo 
ou o completo relativismo. 
 

O feminismo pós- estruturalista ou pós-feminismo, a que muitos teóricos se 

referem, é um rearranjo de velhos dilemas, que estiveram presentes nos debates 

das ondas anteriores, em maior ou menor grau, como as categorias de 

representação e de identidade estável, levando em consideração as intersecções 

que atravessam a categoria e que não podem mais ser ignoradas, como: classe, 

raça/etnia, geração, orientação sexual e identidade de gênero/performance de 

gênero, configurando-se em novas propostas para pensar as teorias e intervenções 

que não consideram mais  “a mulher”, mas “as mulheres”7, nos fazendo refleti-las em 

vieses nem biológicos, nem universais, mas sim sócio discursivos. 

                                                           
5As metanarrativas (LYOTARD, 1988), que propagavam o discurso religioso e biológico, entre outros, 
davam a falsa ideia de verdade inquestionável e funcionavam como reguladoras dos sujeitos. 
6O feminismo possui diversas linhas teóricas, ainda que a mais abordada na contemporaneidade seja 
a vertente chamada de pós-feminismo, entretanto encontramos teóricas (os) que defendem o 
feminismo da diferença.  
7O termo mulheres, a que aqui nos referimos, não está em oposição a homens, mas, ao insistir o uso 
no plural, leva em conta as várias intersecções vivenciadas pelas mulheres, de modo contrário à 
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2.1 Universalismo e diferencialismo: duas faces da mesma moeda 

 

A história das mulheres por muito tempo foi negligenciada, pois a única 

história que merecia ser contada era a da Grande História dos Estados8, das 

economias e das sociedades masculinas, por excelência. Michelle Perrot 

(2009[1991]), em História da Vida privada: da Revolução Francesa à Primeira 

Guerra aborda a questão dos limites entre público e privado, demarcações essas 

que nos dão um panorama desse cenário, em que o público era entendido como 

pertencente ao Estado e o privado, restrito ao âmbito familiar. 

Segundo Perrot (ibid), as mulheres, entendidas como débeis intelectuais, 

fracas e sensíveis emocionalmente só encontravam lugar como cuidadoras dos 

filhos, exercendo ofícios compatíveis com sua natureza, logo pertencentes ao 

ambiente privado, enquanto os homens, mais desenvolvidos intelectualmente e 

fortes, detinham o poder e a esfera pública. A divisão dessa baliza será justificada 

na natureza e “confirmada pelos costumes e relações sociais” (ibid, p. 54), o que, a 

nosso ver, acontecia era de forma inversa, isto é, os costumes e as relações sociais 

é que davam essa ideia de natural. 

Sobre a definição de papéis sociais, Perrot (ibid, p.80) continua 

 

O chefe é o pai, e apenas sua morte dissolve a família, ao libertar os 
herdeiros. A família é o todo superior às partes, que devem se submeter a 
ele; constitui, na sociedade oitocentista, um grupo ‘holista’, como a define 
Louis Dumond. A divisão sexual dos papéis se baseia em seus “caracteres 
naturais”, segundo uma posição entre passivo e ativo, interior e exterior, que 
governa todo o século [XVIII]. 
 

 

A historiadora argumenta ainda que a Revolução Francesa acentuou a   

definição das esferas pública e privada e que, embora tivesse como ideais, a 

igualdade, liberdade e fraternidade, essas foram garantidas somente aos homens, “a 

Revolução Francesa tentou subverter a fronteira entre o público e o privado, mas os 

costumes se mostraram mais fortes do que a lei” (ibid, p. 79). Tais estratégias de 

coerção legitimaram um despotismo total sobre as mulheres, motivando, dessa 

                                                                                                                                                                                     

abordagem essencialista da segunda onda, quando ainda considerava a mulher universal, em uma 
espécie de etiqueta, capaz de representar todas as outras. 
8Na maioria dos livros de história, a mulher foi excluída dos acontecimentos ou, quando se faz 
presente, é sempre de forma complementar à ação masculina. 
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forma, as primeiras reivindicações feministas, que questionaram a falsa 

aplicabilidade do universal. 

Na sociedade ocidental, é a partir do século XIX, na chamada primeira onda, 

que o movimento feminista ganha certa visibilidade e organização, com intuito de dar 

destaque à mulher e às suas lutas, - ainda que o século XVIII tenha sido celeiro de 

reivindicações com representantes de peso como Olympe de Gouges, com sua 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), rivalizando com a 

Declaração de direitos do homem e do cidadão (1789) - . As mulheres não tinham 

direitos sobre suas vidas, limitadas ao papel de mãe, irmã ou de prostituta, eram 

propriedade da sociedade patriarcal e essa mesma sociedade encontrava respaldo 

no direito, na filosofia e na política para aplicar sua autoridade absoluta (PERROT, 

2009[1991]). 

A primeira onda do movimento feminista levantou a bandeira do 

universalismo, ficando conhecido como feminismo da igualdade. Esse momento - do 

séc. XIX a meados do séc. XX - pensava os seres humanos, como sendo 

autônomos e iguais independente de suas diferenças físicas, étnicas ou sexuais, 

numa tentativa de eliminar as categorias “homens” e “mulheres” (COLLIN, 2009).  

Nessa época – momento em que eram efervescentes as lutas e debates em 

torno da garantia ao voto - as mulheres ativistas reclamavam seu direito de sujeito 

universal, que lhes era negado, pelo estado democrático. Assim, rebelando-se 

sempre em prol da participação na construção da democracia ocidental, elas 

seguiram denunciando sua exclusão dos processos políticos e econômicos. 

Igualdade entre os sexos, sufragismo e universalismo são as palavras-chave 

desse período. As mulheres queriam ser iguais aos homens, numa espécie de 

“indiferenciação sexuada dentro da categoria geral do ser humano” (ibid, p. 62), no 

que diz respeito à política, direito ao trabalho, às mesmas profissões e a salários 

justos. 

Esse modelo encontrou como resposta ainda a dominação masculina e, ao se 

apropriar do universal, deixou sem cidadania a outra metade da humanidade. 

Percebendo essa problemática, a categoria reivindicou direitos iguais, através de 

especificidades próprias, enquanto mulher, isto é, diferente sim, mas não desigual. 

O Segundo Sexo (1980[1949]), de Simone de Beauvoir, que tem um papel 

meio de dobradiça, segundo Amorós e Álvarez (2010), na medida em que, mesmo 
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sendo da 1ª onda - por pensar em termos do ser universal e desse sexo uno -, lança 

as bases para a segunda.  –, desenvolve sua teoria, levando em conta a diferença 

sexual. Presa a um pensamento dialético pós-hegeliano, entende que essa 

diferenciação não será mais justificativa para as relações de poder hierarquizadas 

entre os sexos. 

Beauvoir (ibid, p.13) desenvolve críticas à teoria do eterno feminino9, do 

sexismo biológico e da sujeição da mulher em seu lugar de Outro. Tem consciência 

de que “a natureza, como a realidade histórica, não é um dado imutável” e que a 

sociedade obedece a uma “segunda natureza”, constituída pelos costumes. Ainda 

que Simone apresente-nos teorias revolucionárias para a época, seus pensamentos 

ainda obedecem a uma ordem binária, o que vai fazê-la ser duramente criticada pela 

onda posterior. 

Em uma perspectiva revolucionária para a época, inicia-se a segunda onda do 

feminismo, que ganha o seu auge entre os anos de 1960 a 1980, levantando a 

bandeira do diferencialismo. Essa foi uma tentativa de construção de duas formas– 

masculina e feminina - de organização e manutenção do mundo, não mais 

hierárquicas, mas igualitárias. Trata-se da resistência ao uno – fálico - que estrutura 

as civilizações (COLLIN, 2009).  

Luce Irigaray (2009) denuncia o fato de o feminino ser descrito como defeito 

ou reverso do único sexo, o universal. Para ela, o masculino, ao se impor como 

paradigma absoluto, negou o entendimento das especificidades próprias do 

feminino, encontrando saída para a problemática na diferenciação anatômica do 

corpo da mulher, de um sexo que no es uno, isto é, pleno de zonas erógenas 

produtoras de prazer. 

Collin (ibid) nos esclarece que as teóricas desse período queriam constituir 

duas formas de organização do mundo, não mais hierárquicas, mas paralelas, na 

intenção de trazer à tona um “gênio feminino”, até então abafado. Algumas 

temáticas dominaram a segunda onda, como, por exemplo, o patriarcado10 como 

única forma de opressão das mulheres, a insuficiência de políticas que as 

                                                           
9Pensamento essencialista que entende a existência de uma natureza feminina dada pela biologia. 
Beauvoir nega a existência desse eterno feminino, argumenta que ele forma e engessa o ser feminino 
através de mitos criados por processos sociais e históricos e não biológicos, desnaturalizando, assim, 
essa construção da feminilidade pré-concebida. 
10 Butler (2015 [1990]) nega a existência desse patriarcado universal, afirmando que as mulheres têm 
formas diferentes de subjugação. 
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representassem, o início das pesquisas e o direito à produção de uma teoria 

feminista. As feministas desse momento, entre elas Kate Millett, com o livro Política 

Sexual (1970) e Betty Friedan, com A mística da feminilidade (1971[1963]), 

adotaram o lema O pessoal é político, alargando as discussões iniciadas na primeira 

onda. 

Friedan discutiu sobre a crise identitária e as inquietações da época, 

apontando o papel previsto para a mulher, de casada e mãe, como o responsável 

pelo “mal que não tem nome”, como ela mesmo vai chamar. Millett, por sua vez, 

aborda questões como revolução sexual e sugere intervenções com intuito de 

reivindicar acesso ao espaço público para as mulheres, chamando atenção para a 

possibilidade de intervenção na ordem política no atendimento às suas demandas, 

com desdobramentos posteriores através de ações afirmativas e cotas. 

As ativistas da segunda onda entendiam que a subordinação experimentada 

pelas mulheres na vida privada, em muito, se devia às relações de poder 

estabelecidas na esfera pública. Segundo Louro (2014[1998], p.153), esse período 

“revolucionou formas de pensar e de representar o mundo; expôs conexões e 

imbricações ocultas entre o privado e o público, permitiu que se observassem 

vínculos de poder antes desprezados”. 

É certo afirmar que as duas ondas foram reféns do paradoxo da diferença 

sexual, ambas binárias, porque se ancoraram ainda em um essencialismo do que 

fosse a mulher. Joan Scott, na obra A cidadã paradoxal: as feministas francesas e 

os direitos do homem (2002), aborda esse “dilema sem saída” galgado pela teoria 

feminista durante muito tempo. Scott argumenta que o homem branco = “eu único” 

possuía direitos naturais e universais de cidadania política, enquanto a mulher = “o 

outro” estabelecia as fronteiras da existência através de diferenças orgânicas, como 

as dos contornos corporais. 

Scott salienta que esse conceito abstrato do indivíduo servia para excluir todo 

aquele que se julgava não possuir as características exigidas e que era justamente 

essa a base de diferenciação, que elegia o homem como indivíduo. Esse 

essencialismo reduzia o eu e o outro à diferença sexual, em que, ainda segundo tal 

autora, a masculina se igualava à individualidade e a feminina, à alteridade, sem que 

a masculinidade ocupasse o lugar de “outro” da feminilidade. Essa visão foi 

responsável por atribuir papeis sociais a homens e a mulheres, que  
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Por uma espécie de lógica circular, uma presumida essência, seja do 
homem, seja da mulher, acabou por constituir-se como justificativa para leis 
e atitudes políticas, quando, na verdade, essa “essência” – histórica e 
contextualmente variável – não era senão um efeito das leis e das ações 
políticas (ibid, p 17). 
 
 
 

Temos, então, o essencialismo como uma produção social e histórica que, por 

vezes, primou por um eterno feminino ou pela biologia como destino, dando um 

caráter natural às relações de poder entre homens e mulheres; estabelecendo a 

desigualdade política, social e econômica, como se o corpo pudesse expressar 

alguma verdade absoluta ou fundamental. Enfatiza-se, segundo Jeffrey Weeks 

(2015 [1999], p. 43), “o ponto de vista que tenta explicar as propriedades de um todo 

complexo por referência a uma suposta verdade ou essência interior”. Para Eleni 

Varikas (2009 [2000], p.117), por outro lado, essa superioridade do masculino sobre 

o feminino era enraizada de tal forma que se acreditava ser sua subversão 

inacessível à ação do homem 

 

O postulado da superioridade natural de todos os homens sobre todas as 
mulheres, que subentende a instituição da família e a distinção público-
privado na comunidade política moderna, não construiu somente uma 
categoria de indivíduos inferiores; ele reformula a antiga diferenciação 
hierárquica dos sexos em termos de “diferença” antropológica. 
 

 

A diferença sexual não é somente uma diferença material dos contornos 

corporais, mas, antes, faz-se constituída por práticas discursivas. Sua problemática 

gira em torno da construção social e histórica produzida sobre as características 

biológicas (LOURO, 2014 [1998]) e não, necessariamente, sobre a biologia. 

Como já afirmado aqui, para Scott, tanto igualdade, quanto diferença 

possuem identidades fixas que se referem a homens e a mulheres, reafirmando a 

existência da diferença sexual em termos comparativos e hierárquicos, ou seja, 

essas duas ondas feministas mantêm o mesmo paradoxo, dando à diferença sexual 

uma estrutura natural e fixa, numa base que “igualavam masculinamente”, para usar 

a expressão da própria autora, alimentando assim sua própria exclusão, tratando-se, 

pois da eleição de uma universalidade abstrata, que coloca o masculino como único 

parâmetro de comparação. 
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A partir dessas análises, percebemos o quanto a diferença sexual, através 

das categorias de igualdade ou de diferença, apresenta falhas para chegarmos à 

subversão do masculino sobre o feminino. A primeira tenta elevar a mulher ao nível 

dos homens, já a segunda admite que há uma natureza feminina que é diferente da 

masculina, mas que deve ser reconhecida em termos de igualdade. A melhor saída 

para esta visão polarizada, talvez seja a de desconstruir a ideia dicotômica de polos 

opostos e 

 

Problematizar tanto a oposição entre eles quanto a unidade interna de cada 
um. Implicaria observar que o polo masculino contém o feminino (de modo 
desviado, postergado, reprimido) e vice – versa; implicaria também perceber 
que cada um desses polos é internamente fragmentado e dividido (afinal, 
não existe mulher, mas várias e diferentes mulheres que não são idênticas 
entre si, que podem ou não ser solidárias, cúmplices ou opositoras) 
(LOURO, 2014 [1999], p.35). 
 

 

Na tentativa de ultrapassar esse paradoxo, as feministas atuais questionam o 

bloco uníssono de mulheres. Acreditam que essa escala mantém discussões ainda 

na esfera polarizada sem englobar, de fato, as especificidades de todas as mulheres 

e que a categoria mulheres não representa o sujeito mulher tão diverso, tanto em 

suas reivindicações como em suas experiências de vida, além de remeter a um 

determinismo social do que seriam as condutas femininas. 

Sobre essa questão, Scott (2002) argumenta que o feminismo era um 

protesto contra a exclusão política da mulher: seu objetivo era eliminar as diferenças 

sexuais na política, mas a reivindicação tinha de ser feita em nome das mulheres 

(um produto do próprio discurso da diferença sexual). Na medida em que o 

feminismo defendia as mulheres, acabava por alimentar a diferença sexual, que 

procurava eliminar. 

É evidente que essa marcação serviu para que as primeiras ondas do 

movimento pudessem legitimar sua luta, ainda que caindo no essencialismo que se 

queria negar.  Como forma de garantir espaço social, a mulher passou a assumir 

uma identidade de grupo, sendo de extrema relevância para suas reivindicações 

políticas. 

O próximo segmento vai tratar da limitação binária vivida pelo movimento 

feminista, no campo da escrita, enquanto tentava um lugar de destaque para a 

mulher, excluída do cânone literário, entretanto, mais uma vez, empreendeu o uso 
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de estratégias duais e reducionistas, em busca de legitimação. Não podemos deixar 

de pontuar a importância da superação do reducionismo biológico pós-darwiniano, 

pois esse passou a não dar conta da complexidade social emergente na 

contemporaneidade, tendo como consequência um novo modo de pensarmos as 

relações entre os sujeitos e as instituições de poder (LOURO, 2014 [1999]). 

 

 

 

2.2 A ginocrítica 

 

A entrada da mulher no mercado de trabalho teve que resistir às demandas 

de uma sociedade organizada de modo machista e a remuneração pela execução 

desse trabalho só veio a acontecer muito depois, ainda que a paridade entre os 

salários de homens e mulheres continue sendo uma luta contemporânea. Estamos 

falando de, no mínimo, três séculos de exploração trabalhista feminina. 

A mulher, um dos últimos sujeitos na escala minoritária, teve – como no 

mercado de trabalho – um processo de escrita tardio devido ao longo processo até 

ter reconhecido seu direito à educação. A entrada no mercado de trabalho e o direito 

à educação foram suas vias de acesso ao espaço público. Michelle Perrot (2017 

[2007]), em Minha história das mulheres, faz um panorama sobre a invisibilidade e o 

início desse processo de ascensão ao mundo das letras, tentando desta forma 

escrever uma história, antes negada, para as mulheres. 

A autora relata que tanto a entrada no mercado de trabalho quanto o 

processo de escolarização das mulheres só foram permitidos devido a uma 

necessidade de estruturação social e monetária, que atendia, em um primeiro 

momento, aos interesses do homem, na medida em que determinadas profissões 

eram vistas como essencialmente femininas. Perrot retrata a dificuldade dessa 

escrita por falta de fonte, a ausência de registros que mencionassem as mulheres. A 

autora aponta que a falta de vestígios pode ser atribuída a alguns fatores, como: a 

gramática – que se utiliza sempre do masculino para se referir à maioria, não 

especificando o quantitativo de mulheres presentes ao longo da história -, o caráter 

assexuado das estatísticas e a perda do sobrenome, assim que casavam. 
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As ciências sociais e a medicina sempre se utilizaram de argumentos que 

inferiorizavam as mulheres, atribuindo-lhes inúmeras características que as 

incapacitavam de desenvolver suas habilidades intelectuais. Silenciadas, esquecidas 

e, muitas vezes, apagadas, eram vistas como um mero “receptáculo” sob a 

superioridade masculina e limitadas aos trabalhos de sua natureza do lar. 

Desde muito tempo, as mulheres são descritas e representadas nas letras, 

construídas através do imaginário masculino, objeto de suas representações. A 

literatura, assim como a sociedade, mantinha-se no binarismo masculino/criador X 

feminino/criado. Os homens, por outro lado, dotados de conhecimento, tinham 

mobilidade e dominavam o espaço público. Perrot (2009 [1991]) retrata ainda que o 

homem tinha duplo poder: público e privado. 

Os primeiros arquivos de autoria feminina, de que se tem notícia, segundo a 

historiadora, são de autobiografia, diário íntimo e correspondência, tidos como 

literatura pessoal e justificados pela própria condição da mulher. Era uma escrita 

privada, íntima e ligada à família e aos assuntos domésticos. 

Devido à longa e canônica tradição literária masculina, que narrava 

descobertas, guerras e vitórias – pela própria posição que o homem ocupava nessa 

sociedade – os escritos femininos não eram considerados “sérios” e não atraíam o 

interesse do público masculino, ao contrário, eram marginalizados pelo fato de tratar 

de temas domésticos e amorosos. Ainda nesse período, essa literatura produzida 

pelas mulheres só ganhava visibilidade ou publicação quando abordava o universo 

masculino, com os grandes feitos de importantes homens. Relata Perrot (2009 

[1991]) que as próprias mulheres menosprezavam seus escritos, descrevendo-os 

como desimportantes. 

Faz-se necessário lembrar que essas primeiras mulheres, às quais nos 

referimos, não correspondem à grande massa de mulheres da sociedade, mas a um 

grupo seleto, composto por mulheres burguesas e cultas, em sua maioria, brancas. 

Esse elenco de ilustres, continua Perrot, incentivava-se mutuamente, pois a 

existência de um público leitor feminino era um fator estimulante para suas 

produções. 

Com esse intuito, no século XVII, segundo Perrot, as Preciosas – como eram 

nomeadas as mulheres intelectuais e burguesas da época – reuniam-se no salão de 

Mme. Rambouillet para se divertirem ou tratarem de temáticas relativas à filosofia, 
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literatura e questões morais, em círculos sociais, que exigiam uma linguagem erudita 

e elevada. Essas mulheres escreveram diversos romances, como é o caso de 

Madeleine de Scudéry e Mme. de La Fayette. 

A primeira imprensa feminina foi a da moda, passando depois ao âmbito 

jornalístico – profissão tida como exclusivamente masculina. Utilizando-se desse 

espaço amplo de comunicação, a mulher reivindica e denuncia suas condições 

ainda desiguais, começando assim, a ganhar diversos outros espaços tanto nas 

letras como nas artes11. 

No século XX, Perrot relata que as mulheres já aspiram a novos papéis 

sociais. Entravam para a universidade, exerciam as mais distintas profissões, 

debruçavam-se sobre produções artísticas e literárias. A produção teórica e 

intelectual das feministas se acentua com a constituição de uma crítica feminista – 

chamada ginocrítica – desenvolvida inicialmente pela crítica literária americana e 

feminista Elaine Showalter (1994), e depois pela francesa Hélène Cixous (1995) a 

partir de 1960. Tal investida é desejada com o intuito de discutir as relações de 

gênero, através de uma escrita genuinamente feminina, elegendo um lugar de 

protagonismo para a mulher e, ao mesmo tempo, problematizando as relações de 

poder através da escrita. 

A ginocrítica buscava reescrever a história literária propondo revisões e 

questionando o cânone literário, introduzindo obras de autoria feminina e 

desenvolvendo análises da, então constituída, crítica feminista, na busca pela 

emancipação intelectual da mulher, embora ainda implicando na valorização da 

diferença sexual. 

Essa crítica literária feminista, segundo Gentil de Faria (2003), na 

apresentação do livro A condição feminina revisitada: Júlia Lopes de Almeida e Kate 

Chopin, de Nadilza Martins de Barros Moreira, surgiu 

 

Em substituição à chamada crítica androcêntrica, as partidárias mais 
exaltadas do feminismo propunham a instauração de uma crítica de caráter 
ginocêntrico, marcado pela busca do papel político feminino dentro do 
universo literário. 
 

 

                                                           
11 Porque só lhe era permitido o uso privado da arte. 
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Empenhava-se, desta forma, em dar visibilidade ao trabalho empreendido por 

mulheres escritoras, além da preocupação com sua exclusão do cânone literário 

que, em quase sua totalidade, era escrito por homens. Tal crítica buscava fazer uma 

releitura de obras, analisar e denunciar as representações das personagens 

femininas nas literaturas, em que eram sempre passivas, sem qualquer papel de 

destaque no desenrolar das narrativas, além de apontar para a existência de uma 

estética feminina no modo de narrar, apostando em uma espécie de essencialismo 

estratégico12. 

Silva, Ferreira e Sacramento (2015, p. 164) ressaltam que essa crítica 

 

Não se articula no território da igualdade, da superação da mulher, como 
propunha a primeira onda, mas está configurada no campo da diferença, ou 
seja, sem se comparar ao homem, a figura feminina compreende que, para 
se inserir na esfera pública e literária, precisa assumir o seu próprio corpo. 
 

 

Sobre o desenvolvimento dessa linguagem representativa, Butler (2015 

[1990], p.18) argumenta que “para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma 

linguagem capaz de representá-las completa ou adequadamente pareceu 

necessário, a fim de promover a visibilidade política das mulheres”. 

Faria (2003, p. 13) chama essa crítica de controvérsia, que contaminou o 

mundo acadêmico, rotulando-a de machista ou feminista “conforme a opção que 

faziam pelo olhar do homem ou da mulher em seus estudos de literatura”. Embora 

não tenha começado na segunda onda, a ginocrítica foi mais difundida nesse 

período, instituindo uma estética feminina e correndo o risco do determinismo 

biológico (SELDEN, WIDDOWSON e BROOKER, 2001). 

A crítica feminista literária desse momento acaba por cair nas armadilhas do 

universalismo, elegendo características universais para uma escrita feminina, a partir 

da análise da escrita de uma “mulher branca, heterossexual de classe média e a 

história literária que se produz é ‘quase tão seletiva e ideologicamente limitada como 

na tradição masculina’” (ibid, p. 170 - 171). 

A partir dos anos 90, a ginocrítica encontra forte resistência por parte das pós-

feministas. Elas reavaliam essa literatura produzida por mulheres, sem o recorte 

redutor ou polarizado e sem a necessidade de identificar traços de escrita ou temas 
                                                           
12Houve uma tentativa por parte da crítica feminista de eleger traços e temas do que seria uma escrita 
feminina para dar visibilidade à escrita de mulheres, em contraposição à escrita massiva masculina. 
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que pertencessem exclusivamente à escrita feminina, que, na verdade, nada mais 

eram do que características da construção social do ser feminino. As mulheres 

ultrapassam as fronteiras definidoras elencadas pela crítica feminista e conquistam a 

liberdade de criação, subvertendo, em seus escritos, a hegemonia. 

Após caminhar à sombra dos “modelos estéticos” predominantes na escrita 

masculina, a produção feminina inaugura uma escrita de resistência, que procura 

desconstruir os estereótipos, que alimentavam a figurada acerca da mulher como 

sinônimo de bom comportamento, pertencente aos ambientes domésticos ou 

abordando apenas seus descontentamentos com sua condição subalterna, vencidos 

esses estereótipos da mulher do lar, SELDEN, WIDDOWSON e BROOKER (2001, 

p. 170) salientam que 

 

Entra na ficção das mulheres uma nova sinceridade em relação à 
sexualidade (adultério, lesbianismo, etc.). Trata-se de uma nova geração de 
mulheres universitárias, que já não sente a necessidade de manifestar 
descontentamentos femininos (...). 
 

 

Desta forma, esclarecemos que esta pesquisa não pretende valorizar ou 

analisar uma escrita feminina como a ginocrítica fez, entendemos que nesses 

moldes estaríamos desenvolvendo abordagens estereotipadas e retornando a busca 

por um eterno feminino no processo de escrita, como argumenta Butler em 

Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade 

 

Esse recurso a uma feminilidade original ou genuína é um ideal nostálgico e 
provocativo que rejeita a demanda contemporânea de formular uma 
abordagem do gênero como uma construção cultural complexa. Esse ideal 
tende não só a servir a objetivos culturalmente conservadores, mas a 
constituir uma prática excludente no seio do feminismo, precipitando 
precisamente o tipo de fragmentação que o ideal pretende superar (2015 
[1990], p. 73). 
 

 

Mas, antes, se faz necessário destacar o papel subversivo que a literatura 

possui, enquanto espaço de resistência, e discutir as representações de sujeitos 

femininos não mais assentados em bases dicotômicas e excludentes. Para tanto, 

passaremos às discussões na abrangência teórica dos estudos contemporâneos em 

torno da construção do sujeito pós-feminista. Esses não defendem uma identificação 
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em bases binárias; mas sim, desconstroem o gênero, enquanto categoria fixa e 

imutável. 

 

 

 

2.3 Pós-feminismo: o sujeito descentrado 

 

O termo pós-feminismo pode ser entendido equivocadamente como a 

superação de todas as demandas que as feministas vêm lutando há séculos, uma 

espécie de rejeição ou ruptura totais com a velha ordem quando, na verdade, trata-

se de um movimento contínuo, uma espécie de espiral em transformação, 

agregando, mas nunca negando. 

A cultura ocidental foi alimentada durante muito tempo por metanarrativas, 

que totalizavam seu pensamento. Sacramento (2010, p. 227) nos esclarece que as 

metanarrativas são  

 

Sistemas discursivos de legitimação, [que] foram postos a serviço do 
Ocidente e impuseram a absolutização dos lugares enunciativos, em que o 
dissenso e a fragmentação se tornaram banidos em nome da ordem e da 
exclusão (grifos nossos). 
 

Esses discursos (filosóficos, científicos, religiosos) ditavam e modelavam o 

mundo através de seus interesses e crenças. Sacramento continua esclarecendo 

que a modernidade vinculou essas metanarrativas aos ideais iluministas na busca 

por verdades atemporais e universais. Ela ainda cita Jean Françoise Lyotard, 

quando, em seu livro A condição Pós-Moderna (1998 [1979]), identifica duas 

narrativas que orientaram a modernidade, sendo elas 

 

A narrativa política, encerrada no discurso emancipatório da Revolução 
Francesa e a narrativa filosófica, esteando-se na obra de Hegel, 
Fenomenologia do espírito (2003), quando situa o conhecimento em uma 
dimensão histórico-evolucionista (SACRAMENTO, 2010, p. 227). 
 

 

A partir do séc. XVIII, essa visão historicista do mundo e a constituição dos 

Estados-nação europeus, disseminaram a ideia de uma certa igualdade universal. 

Nunca alcançada, pois cunhada em princípios de superação, a igualdade acabou 
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dividindo propriedade, recursos e trabalhos, segundo diferenças sexuais, raciais e 

sociais. As teorias críticas da pós-modernidade contribuíram para o questionamento 

dessa ordem centralizadora, que se mantinha amparada em bases ontológicas de 

verdades imutáveis (ibid, 2010). 

O conhecimento pós-moderno, também chamado de pós-utópico, coloca os 

conceitos tanto de homogeneidade quanto de binarismo sob suspeita, afirmando 

serem ambos construções culturais, fugindo das escolhas inequívocas de 

pertencimento e possibilitando olhares inter-relacionais, que não trazem soluções 

definitivas, mas sugerem pontos de discussão. No seio desses novos discursos 

questionadores - pós-modernistas e pós-estruturalistas –, a figura da mulher (e de 

outras minorias como: negros, gays e lésbicas) reivindicam uma representação 

ressignificada, que passe necessariamente pelo direito à voz. A teoria pós-feminista 

acaba por contestar todo o arcabouço binário do essencialismo e tenta dar conta de 

toda diversidade complexa das minorias – ou pelo menos, está ciente delas – 

pensando, para além do sujeito mulher. Inaugura, nesta coordenada, um novo 

modelo epistemológico de enfrentamento não restritivo do ou, ou, mas sim aberto a 

possibilidades múltiplas do e, e, renovando assim o feminismo. 

O feminismo – agora no seio desse pensamento pós-moderno – encontra 

como primeira barreira o discurso patriarcal homogêneo, que universaliza e reduz 

todas as mulheres a uma categoria estanque. Então, é preciso superar os limites da 

verdade universal, amparada em dispositivos logo e falocêntricos e eternizados em 

representações discursivas, recusando o essencialismo e acolhendo sujeitos pós-

modernos descentrados e com identificações plurais. 

Nessa perspectiva, Judith Butler (2015 [1990]) reconsidera o status da mulher 

como sujeito do feminismo e denuncia a categoria mulheres por seu caráter 

problemático, pois fossiliza o que não quer representar. O feminismo, então, busca 

representação para um sujeito, que ele próprio a princípio nega, isto é, de que existe 

um sujeito ontológico estável e universal, que vale para todas as mulheres, porque 

tido como baseado em uma identidade comum. 

Desta forma, ao instituir uma categoria, estaria reduzindo todas as mulheres à 

homogeneidade, cujos direitos não obedecem à lei geral que contempla todos os 

indivíduos, mas restritas “a regras específicas válidas unicamente para essa 

‘categoria’” (VARILKAS, 2009 [2000], p.117). 
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Na opinião de Butler (2015 [1990]), fazendo eco com o que pensa Foucault, a 

representação política e linguística determinam as regras pelas quais os sujeitos são 

formados, funcionando como uma espécie de estrutura de controle13, então, a 

representação constitui uma forma de produção e tudo o que foge a esse eixo 

conceitual estável não pode ser representado. 

Para Foucault (2014[1975], p. 134), o corpo é objeto e alvo de poder, 

submetido às noções de docilidade. Ele é manipulado e modelado de acordo com as 

relações de poder estabelecidas socialmente: "em qualquer sociedade o corpo está 

preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõe limitações, proibições 

ou obrigações”. Sendo assim, centrar as análises e políticas feministas em uma 

categoria, seria uma espécie de assujeitamento e obediência a limites rígidos de 

pertença por todas as mulheres. 

A categoria mulheres seria o que Foucault (ibid, p. 167) chama de disciplina, 

método que controla as operações do corpo e que ‘fabrica’ indivíduos. “Trata-se de 

técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como 

objetos e como instrumentos de seu exercício”. 

A teoria feminista passada presumiu que existisse uma identidade definida e 

fixa da categoria mulheres e que essa representação buscava dar visibilidade às 

mulheres como sujeitos políticos, sendo importante para a condição cultural, em que 

as mulheres viviam. Porém, quando os sujeitos não são mais compreendidos em 

termos estáveis, a teoria feminista começa a ser questionada (Butler, 2015 [1990]). 

Ao levar em conta a problemática representacional e as grades reguladoras 

da heterossexualidade, o pós-feminismo começa a pensar na possibilidade de 

construção de um sujeito com identidade variável, entendendo sua sexualidade 

como sendo de caráter social e político, subvertendo o conceito de relações de 

gênero em uma estrutura coisificada, compreendendo os sujeitos de gênero como 

seu novo agente e não mais a mulher (MEYER, 2013 [2003]). 

Na tentativa de sair dessa ordem binária e da heterossexualidade compulsória 

– que impõe modelos dados de existência corporal – Judith Butler (ibid, p.26) 

problematiza as categorias gênero/sexo/desejo, sugerindo uma “descontinuidade 

radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos”. Butler leva 

                                                           
13Para Butler (2015), essas estruturas de controle elegem determinados traços de gênero masculinos 
ou femininos, que produzem os sujeitos.  Mulher ou homem, que fujam a esses parâmetros, não 
poderão mais ser representados e, consequentemente, serão excluídos de qualquer representação. 
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essa distinção a seu limite lógico, afirmando que tal separação foi concebida para 

questionar a noção da biologia como destino, como citado por Simone de Beauvoir, 

em O Segundo Sexo, repetindo Freud, acerca do complexo de castração da mulher. 

Depois, salienta que, assim como o gênero é construção, o sexo também o é e 

ambos se mantêm enquanto aspecto sócio discursivo e não possuem nenhuma 

estabilidade natural. A filósofa norte americana argumenta sobre a problemática de 

tomarmos a cultura como destino, assim como fizemos com a biologia, pois o gênero 

construído socialmente implica um certo determinismo social. Para Louro (2015, 

[1999]), por sua vez, os sujeitos também não são meros receptores, mas 

participantes ativos na construção de suas identidades. 

O gênero, para Butler (ibid, p.33), “não denota um ser substantivo, mas um 

ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 

historicamente convergentes”, negando assim a metafísica da substância, ou seja, o 

gênero não é um fenômeno constante, mas contextual. A produção do gênero é 

histórica e as identidades de gênero estão sempre em transformação, obedecendo 

às mais diversas relações de poder, tendo, inclusive, as diversas teorias feministas 

como participantes de sua construção (LOURO, 2015[1999]). 

Entendendo o gênero como esse construto não substantivo, não temos como 

pensar o feminino como a marca de um sujeito que obedece a um telos normativo, 

nem o teorizar entre a relação masculino/feminino, visto o sujeito feminino não ser 

uno (BUTLER, 2015 [1990]). Se não há singularidade nesse sujeito feminino, a 

proposta pós-feminista pensa nas demandas desse ser interseccional, dialógico, 

estruturando-se em uma coalizão emergente. Desse modo, segundo Butler (ibid), 

uma unidade não é necessária para a política efetiva, mas então é possível trabalhar 

com perspectiva de unidades provisórias sem expectativa compulsória. 

Butler (ibid) entende que tanto a categoria sexo quanto gênero mantêm-se, 

através de atos repetitivos, que criam a ilusão de um núcleo interno, de uma 

identidade pré-fixada. Desta sorte, as identidades de gênero passam a ser 

entendidas como performances de gênero, que se constituem através da 

proliferação parodística, não havendo identidade de gênero anterior às suas 

performances. 

Assim como o gênero, Louro (2015[1999]), na mesma perspectiva de Butler, 

vê o sexo como um construto regulador materializado através do tempo e dos 
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discursos, que reiteram suas normas; mas o ideal regulador heterossexual pode 

perder sua força.  Nesse viés, entende-se que  

 

Se os atributos e atos do gênero, as várias maneiras como o corpo mostra 
ou produz sua significação cultural, são performativos, então não há 
identidade preexistente pela qual um ato ou atributo possa ser medido; não 
haveria ator de gênero verdadeiros ou falsos, reais ou distorcidos, e a 
postulação de uma identidade de gênero verdadeira se revelaria uma ficção 
reguladora (BUTLER, 2015 [1990], p. 244). 
 

 

Portanto, só o que há é o condicionamento do desejo em direção à ordem da 

atração binária dos opostos14. Se o dado biológico deixa de ter a regulação 

tradicional, o binarismo sexual “natural” dá lugar à performatividade dos gêneros. 

Assim, “é possível tornar-se um ser que nem a categoria homem, nem a de mulher 

descrevem verdadeiramente (ibid p. 220), saindo assim, da ordem binária. 

Nessa perspectiva, a literatura constitui-se um espaço adequado a reforçar 

discursos construtores das categorias de gênero já instituídos ou pode subverter a 

ordem social “naturalizada”, mantida em hierarquias conceituais entre homem 

(entendido como universal) e os outros gêneros, entre os quais, se encontram as 

mulheres. 

Compreendendo o gênero como algo construído discursivamente, que nada 

tem de inato ou fixo, podemos pensá-lo de outro jeito, que não o concebido até 

então. Essa é uma tarefa de desconstrução de imaginários, necessitando de 

mecanismos e ferramentas, que possam contribuir com essa proposta. 

Desta forma, no capítulo que se segue, faremos o levantamento de teorias, 

acerca do literário, que endossaram a sua autoreferencialidade. Entre essas, se 

encontra o estruturalismo quando: 

 

Reduz o texto literário a uma rede de significância e prioriza a langue, em 
sua abstração coletiva de uso, sob a justificativa de se debruçar sob a 
estrutura do próprio signo para que fosse mais bem observado. Essa teoria 
padece do rigor racional, a que se impõe, tornando, muitas vezes, a análise 
do signo e da obra literária, uma espécie de intervenção cirúrgica à procura 
de uma rede sistêmica de significância, encontrado no todo 
(SACRAMENTO, 2015, p. 229). 
 

 

                                                           
14O termo opostos remete às inscrições naturalizadas socialmente, do sexo e às relações 
heterossexuais. 
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Para então, abordarmos teorias que compreendem a literatura na perspectiva 

da enunciação discursiva, que dialoga com aspectos, que ultrapassam as fronteiras 

textuais e discorrem sobre o mundo. 

O texto literário e mesmo qualquer enunciação constitui um ambiente 

axiológico, que reflete e, ao mesmo tempo, refrata o déjà vu, que integra o mundo e 

que não pode ser restringido à pura expressão de mentalidades. Compagnon (2001, 

p. 15), por sua vez, argumenta que “a teoria não pode se reduzir a uma técnica nem 

a uma pedagogia”, embora também reconheça o momento ímpar e o salto que os 

estudos literários tiveram com as categorias formalistas e que essas análises, tanto 

intrínsecas como extrínsecas ao texto, complementam-se, pois uma avalia o texto e 

a outra busca explicá-lo, sendo necessário ultrapassar as análises binárias também 

nos estudos literários. 

Compagnon (ibid) vê como uma saída à lógica binária a concepção que 

entende a literatura como um “entre-lugar”, uma “interface”. Pondera afirmando que 

se a literatura fala do mundo, isso não impede que também fale de si. Então, se todo 

enunciado não prescinde dos vários gêneros discursivos, tal prerrogativa instaura 

uma forte ligação entre a história social e a história da linguagem (BAKHTIN, 2016 

[1952/1953]). Desta sorte, podemos perscrutar posicionamentos axiológicos a partir 

da leitura que fazemos de determinada obra – já que “toda compreensão é prenhe 

de resposta”15, então, a literatura, em seu caráter enunciativo, pode ser uma 

resposta a discursos previamente concebidos ou a enunciados, que ainda podem 

surgir. 

Tomando-se a literatura como um locus enunciativo do discurso social - em 

que “forma e conteúdo estão unidos no discurso” (BAKHTIN, 2010 [1975], p.71), 

indo além de suas regras, passado assim para fora, para a dimensão extraliterária 

da referencialidade, compreendemos que algumas obras têm certa consciência e 

crítica sociais, levando seus leitores a um conhecimento e reconhecimento de si e 

do mundo, sem, é claro, cair no erro de reduzi-la à apenas uma de suas funções, 

que é o reforço do discurso social dominante. A literatura é um lugar valorativo e, por 

                                                           
15Bakhtin esclarece que assim o ouvinte se torna falante, a partir da interpretação que faz do 
enunciado e do comportamento que assume em relação a ele. 
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isso, construtor de novas “realidades”, então, podemos utilizá-la16 como um 

mecanismo, que desconstrói e desnaturaliza imaginários da ordem hegemônica.  

Corrobora-se com Butler (2015 [1990], p.250), quando afirma: “é só no interior 

das práticas de significação repetitiva que se torna possível a subversão da 

identidade”. Então, ao se identificar o gênero como construção, torna-se possível 

pensá-lo em uma nova ordem, que não a binária, maniqueísta, heterossexual e 

hierárquica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16Faz-se necessário esclarecer que a presente pesquisa não pretende transformar a literatura em um 
projeto utilitário militante, mas propõe uma investigação que a entende mergulhada em muitas 
significações. 
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3. A LITERATURA COMO SUBVERSÃO DA ORDEM NATURALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faz-se necessário, em vias de revisão, abordarmos algumas questões, que, 

embora polêmicas, constituem ou ajudaram de alguma forma a pensar e a construir 

grande parte das teorias atuais da literatura. As abordagens e as correntes da crítica 

literária passaram por transformações em sua forma de análise ao longo dos anos, 

numa tentativa de valorizar e melhor investigar as obras, no que tange, entre outras 

coisas, à questão da referencialidade. A literatura ou tratava de tudo, ou ficava presa 

à sua forma (COMPAGNON, 2001), na tentativa de ser apenas um meio artístico 

neutro e autorreferencial. O texto, antes recebido como reflexo, cópia do real ou 

autobiográfico, pouco problematizado, passa a uma total negação dessas 

características e assume a preocupação exclusiva com a investigação de seu 

produto literário. 

A nova crítica – inimiga da história literária e das abordagens filológicas –

pregava uma abordagem interna das obras, negando qualquer relação entre a obra 

e o meio. Influenciada pelo estruturalismo, inaugurava uma espécie de 

estruturalismo literário que recusava totalmente a ligação do texto à consciência e 

reivindicava um processo de escrita sem sujeito, afirmando “o autotelismo da obra 

de arte, relegando por isso ao segundo plano a inscrição das obras literárias nos 

processos enunciativos e nas práticas discursivas de uma sociedade” 

(MAINGUENEAU, 2016[2006], p. 29). 

Esse modelo teórico teve grande importância para as análises literárias, pois 

pretendia, apoiando-se na linguística, desenvolver mecanismos para criar uma 

Do mundo da leitura à leitura do mundo, o trajeto se 

cumpre sempre, refazendo-se, inclusive, por um 

vice-versa que transforma a leitura em prática 

circular e infinita (Marisa Lajolo, 1993). 

A arte e a vida não são a mesma coisa, mas devem 

tornar-se algo singular em mim, na unidade da 

minha responsabilidade (Mikhail Bakhtin, 2011). 

A literatura está no seio da cultura (Isaías Carvalho, 
2010). 
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ciência do texto literário que “não poderá ser o de impor à obra um sentido [...], mas 

uma ciência das condições do conteúdo” (BARTHES, 1966, p. 56). Segundo 

Maingueneau (ibid, p.33), esse domínio de pesquisa encontrou certa dificuldade em 

aplicar suas teorias às narrativas, pois “não há organização estrutural superficial que 

permitia ir ao cerne do funcionamento textual”, ou seja, é complexo estabelecer 

princípios estruturais que deem conta de tais obras, diferente da poesia que tem 

categorias imediatamente estruturais17 possibilitando melhor analisá-las 

estruturalmente. 

Fiorin (2016[2006], p. 22) nos ajuda a entender a questão da 

referencialidade/dialogicidade, defendida por Bakhtin: 

 

Não há nenhum objeto que não apareça cercado, envolto, embebido em 
discursos. Por isso, todo discurso que fale de qualquer objeto não está 
voltado para a realidade em si, mas para os discursos que circundam. Por 
conseguinte, toda palavra dialoga com outras palavras, constitui-se a partir 
de outras palavras, está rodeada de outras palavras. 

 

 

Diana Luz Pessoa de Barros (2011, p. 8) também nos ajuda a refletir sobre 

essa questão quando afirma que “a língua não é neutra e sim complexa, pois tem o 

poder de instalar uma dialética interna, em que se atraem e, ao mesmo tempo, se 

rejeitam elementos julgados inconciliáveis”. 

A fim de ultrapassar a oposição entre formalismo e ideologismo, Bakhtin 

concentra suas pesquisas “nas condições da comunicação literária e na inscrição 

sócio histórica das obras” (MAINGUENEAU, 2016[2006], p. 35), trazendo à tona 

termos como enunciação discursiva e dando a possibilidade de tratar a literatura 

como um discurso que interage, participa e não meramente só reflita. Sobre esse 

momento, Compagnon (2001, p. 109) ainda discorre: 

 
A obra de Bakhtin, contrapondo-se aos formalistas russos, depois 
franceses, que fechavam a obra em suas estruturas imanentes, reintroduz a 
realidade, a história e a sociedade no texto, visto como uma estrutura 
complexa de vozes, um conflito dinâmico de línguas e de estilos 
heterogêneos. 
 

Essa reintrodução é melhor explicada pelo próprio Bakhtin, quando discorre 

sobre gêneros primários e secundários, elucidando que os gêneros secundários 

absorvem os primários, transformando-os em unidades mais complexas. O romance, 
                                                           
17Categorias como: o metro, a rima, as estrofes. 
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por exemplo, “é um enunciado, assim como a réplica do diálogo cotidiano ou uma 

carta privada (ele tem a mesma natureza dessas duas), mas difere deles por ser um 

enunciado secundário” (BAKHTIN, 2016 [1952], p. 15), um enunciado mais 

elaborado, logo, complexo. 

Bakhtin deixa claro que a relação linguagem/ideologia e linguagem/visão de 

mundo não é de fácil associação, mas que é inegável a relação de integração entre 

língua e vida, através dos enunciados concretos. Os enunciados caracterizam-se por 

serem valorativos – sendo impossível enunciados neutros, eles são sempre dirigidos 

a alguém, suscitados por alguma coisa e têm um objetivo, estão em ligação com a 

atividade humana ou com a vida, além de dependerem estritamente de uma 

atividade responsiva (ibid). 

Entendendo a literatura como uma enunciação discursiva, que dialoga com 

aspectos que ultrapassam as fronteiras textuais e discorre sobre o mundo, Bakhtin 

(ibid, p. 95) nos adverte que não podemos reduzi-la à mera cópia: 

 

O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo já 
existente fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia 
antes dele, absolutamente novo e singular e que, ademais, tem relação com 
o valor (com a verdade, com a bondade, com a beleza, etc.).  

 

Sendo assim, o próximo subitem empreenderá uma revisão sobre as 

principais teorias formalistas e uma abordagem do pensamento bakhtiniano, sobre 

como essas teorias influíram nos estudos literários, a relação inegável existente 

entre linguagem/sujeito/cultura e de que maneira a literatura pode subverter ordens 

naturalizadas. 

 

 

 

 

 

3.1 A questão da autoreferencialidade 

 

 

O campo da teoria literária vem se alargando e desenvolvendo desde a 

Antiguidade, com Platão e Aristóteles, até os dias atuais, sendo palco das mais 
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diversas tentativas de melhor teorizá-lo. Os gêneros literários pertencentes à época 

– poéticos – viviam sobre a névoa da mimese18, entendida, de um modo geral, como 

imitação19 da realidade.  

A corrente crítica, que iremos abordar nesta seção, em diálogo com a tradição 

clássica aristotélica de ver o artístico, centra suas explicações na forma e dispensa 

tudo que diga respeito à ordem extraliterária. Acreditava ser o texto literário 

construído a partir de elementos intrínsecos, demonstrando assim, uma 

preocupação com sua materialidade, importando-se, quase que exclusivamente, 

com questões relacionadas aos procedimentos e organização da obra como um 

produto estético. 

Muito tempo depois, no século XX, o Formalismo Russo retomou as bases do 

beletrismo, com o objetivo de restituir o status de autonomia ao literário, de modo 

contrário ao materialismo histórico, que via a literatura como produto da 

superestrutura. Fundamentou suas análises em uma concepção imanentista do 

artístico, levando em conta a implantação de uma ciência literária, que se dedicava 

apenas aos elementos formais da obra artística. 

Essa nova crítica tentou tornar a análise literária o mais objetiva e impessoal 

possível, delimitando bem seu objeto de estudo e desenhando um método de 

análise próprio, capaz de demarcar a estrutura e o funcionamento do discurso 

literário. A fim de acabar com o desalinho entre as abordagens adotadas, esse 

campo do conhecimento debruçou-se sobre o estudo da literariedade20, ou seja, os 

elementos, que determinam seu grau de autossuficiência, em relação aos dados 

extrínsecos, ignorando, por isso, qualquer outro fato que não o poema, como o 

poeta, circunstância de produção ou experiências humanas. 

Cristóvão Tezza, em Entre a Prosa e a Poesia: Bakhtin e o Formalismo Russo 

(2003) nos dá um ótimo panorama sobre esse momento e suas implicações para o 

estudo literário. O escritor afirma que, para os formalistas, os estudos sociológicos já 

tinham dito muito sobre as questões sociais refletidas na literatura, logo, era hora de 

introduzir questões formais nesse estudo, sendo necessário libertar a literatura de 

tudo aquilo que não fosse literário, como da psicologia, da história, da biografia, 

sociologia, entre outros campos do saber, e introduzir novos conceitos como 
                                                           
18Mímese aqui está sendo entendida no pensamento aristotélico. 
19Moisés Massaude, em A criação literária: poesia (1997, p. 26), a partir de uma leitura de Afonso 
Reyes, explica que “imitação não é cópia, mas recriação”. 
20Entendida como conjunto de traços, características específicas, que constituem o conjunto literário. 
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sistema, estrutura, singularização e supressão metodológica, estabelecendo a 

distinção absoluta entre linguagem poética e linguagem cotidiana, negando a 

existência de qualquer traço extraliterário. 

Os formalistas, segundo Dominique Maingueneau (2016[2006], p.29), 

afirmavam estar “em total ruptura com sua época”, com as propostas anteriores, 

inaugurando uma espécie de estruturalismo literário, separando-se totalmente das 

análises ideológicas, fundamentando-se na linguística em prol de uma ciência do 

texto literário. 

Dois nomes são, para Tezza (2003), importantes para entendermos que o 

formalismo (como aconteceu com qualquer outra corrente) não apareceu do nada e 

não tem data exata de seu início, mas partiu de discussões e teorias existentes, que 

se modularam, transformaram-se e abriram caminho para o que conhecemos como 

Formalismo Russo, muito embora, tenham sido criticados posteriormente. O primeiro 

nome deles a criticar a busca da literariedade foi Aleksandr Potebnia21, que 

acreditava só poder descrever os mecanismos da criação poética, utilizando-se de 

termos linguísticos e Aleksander Veselóvski, que acreditava ser necessário que a 

história literária fosse uma disciplina autônoma. 

Segundo Tezza (2003), outros três movimentos pré-formalistas relevantes 

foram o simbolismo - que estabelecia métodos estatísticos para análise da estrutura 

do verso; o acmeísmo - que prezava por uma materialização da palavra, 

desprezando a significância semântica; e o futurismo - que se preocupava com a 

tecnologia poética. 

Tezza (2003) também traz à luz as três metáforas, sugeridas por Peter 

Steiner – formalista - que ajudam a entender o que faz com que uma obra literária 

seja literária, são elas: a “máquina”, o “organismo” e o “sistema”. A primeira, 

diretamente ligada ao imaginário progressista, cientificista e positivista e 

desenvolvida por Viktor Chklóski22, fazia referência às abordagens e técnicas de 

leitura e análise mecanizada; a segunda, defendida, entre outros, por Vladimir 

Propp, fazia uma comparação entre o objeto literário e o organismo biológico, que 

dará conta do estudo da funcionalidade da obra, catalogando e estabelecendo que 

os gêneros literários são organismos fundamentalmente estáveis; e a terceira, 

                                                           
21 Membro da Academia Russa de Ciências e mentor do simbolismo. 
22Principal expoente do Formalismo Russo e responsável por grande parte das teorias do 
estranhamento. 
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sistematizada por Iuri Tinianov, mais duradoura e fundamentada, coloca-se como 

capaz de explicar a evolução literária através do tempo e estudar os fenômenos 

heterogêneos, os elementos particulares da mesma, como a sintaxe na prosa, o 

ritmo e a semântica na poesia. Tal abordagem concebe a literatura como um 

sistema, sendo que, fora do sistema, nada significa.  

Podemos perceber, através desse esboço, distintas tentativas de melhor 

teorizar a literatura, sendo então, o movimento formalista bastante heterogêneo e 

ramificado. Como afirma Tezza (2003), o dogma da literariedade e a obediência às 

leis internas e sistêmicas pertencentes aos objetos literários constituem os pontos 

fundamentais, que ligam os vários formalistas entre si. 

O método dos formalistas russos é descritivo, morfológico e sistêmico, tendo 

em vista o conhecimento da obra como organização artística, mediante uma 

descrição detalhada dos elementos, que a compõem. Suas abordagens buscavam 

dar conta do estudo do ritmo, esquemas métricos, estudos semânticos da linguagem 

literária, metáforas e outras técnicas estilísticas usadas pelos escritores, ou seja, 

propriedades “imediatamente estruturais” (MAINGUENEAU, 2016[2006], p. 33). 

Uma das formulações que ganhou muito destaque e que foi definidora para o 

predomínio da função poética sobre as demais, foram os estudos de Roman 

Jakobson sobre funções da linguagem e que teve forte influência sobre os estudos 

da poética, numa tentativa de estabelecer uma linguagem particular do texto literário, 

preexistente e centrada, inclusive, no próprio texto. A proposta jakobsoniana criou 

uma poética, que descrevia as propriedades linguísticas do texto literário. 

Tezza (2003, p.100) aponta algo curioso, esclarece que, nesse momento, 

enquanto tudo na Rússia girava em torno de temas políticos e ideológicos, a 

corrente formalista fazia seu movimento contrário: 

 

A nova escola chamava a atenção justamente para os aspectos “formais”, o 
material da obra de arte, descartando o resto – isto é, tudo que esteja no 
terreno genérico dos “conteúdos” – como não-relevante para definir a 
especificidade da literatura (grifos do autor). 
 

As teorias formalistas negavam qualquer espécie de correlação entre forma e 

conteúdo, e isso justificava-se pela necessidade de que também a arte literária 

“encontrasse o seu lugar ao sol da ciência” (ibid, p.100), sendo uma das faces do 

movimento cientificista/positivista, que influenciava o mundo naquele momento. Para 

essa corrente, apenas importava o todo verbal, como afirma Tezza (ibid, p. 113). 
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Para os formalistas, apenas o “todo verbal” seria relevante, justamente para 
não confundir a literatura com outras áreas do conhecimento; e um todo 
verbal estrito à dimensão abstrata do termo, limitada ao material. 
 

 

E esse todo verbal deveria ser bem delimitado, separado da linguagem 

prática, cotidiana. Esse todo verbal reduzia-se à linguagem poética, ou ao que 

entendiam como linguagem poética, esculpida através da forma empregada, 

autossuficiente, uma “forma exclusiva, que não se confunde com outras formas e 

usos da linguagem” (ibid, p. 116). 

Nesse dualismo entre forma/conteúdo e linguagem poética/linguagem 

cotidiana, a prosa encaixava-se sempre no discurso vulgar e a poesia, território em 

que a arte era entendida como procedimento singular, sua linguagem pertencia ao 

discurso elaborado. Tezza (2003) escreve que, até o século XIX, essa distinção 

entre prosa e poesia era mais classificatória, que teórica, mas, a partir daquele 

século, as fronteiras começam a ser mais crescentes, o que, claro, exigirá a 

elaboração de uma teoria que busque dar conta da problemática. A prosa foi durante 

muito tempo, excluída pelas vanguardas, negando a ela o status de arte, visto que 

era submetida à linguagem comum. 

Os formalistas desenvolveram suas teorias, quase que, exclusivamente, no 

campo da poesia, utilizando-se da prosa nos momentos em que precisavam 

distinguir uma da outra. Essa distinção entre a linguagem poética e a linguagem 

prosaica levou às discussões sobre a literatura moderna de um modo geral no 

século XX (TEZZA, 2003); influenciando (mesmo que indiretamente) os campos 

teóricos acerca da narrativa. 

É fato que uma parte dos estudos formalistas se debruçou sobre o estudo da 

prosa e precisou defini-la em termos formais, dedicando-se à estrutura da narrativa, 

mas limitando-se ainda em entendê-la como “conjunto de procedimentos técnicos” 

(ibid, p. 135), partindo do pressuposto de que 

 

A literaturidade da prosa deverá ser extraída unicamente de seus recursos 
composicionais. Mais ainda: tudo na prosa existe, inversamente, com a 
função de revelar seus procedimentos técnicos. O conjunto desses 
procedimentos determinará a natureza literária da prosa. 
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A análise da prosa, então, assemelha-se à análise estruturada para a poesia, 

limitada a formas, procedimentos e composições narrativas e resumida a um sistema 

autônomo, sendo que “nenhum fenômeno literário pode ser considerado fora de 

suas relações sistêmicas” (ibid, p. 137), ou ainda, como completa Bakhtin 

(2010[1975], p. 83): 

 

A obra literária era concebida pela estilística como um todo, fechado e 
autônomo, cujos elementos compunham um sistema fechado que não 
pressupunha nada fora de si, nem sequer outras enunciações. O sistema da 
obra era considerado, por analogia com o sistema da linguagem, incapaz de 
se encontrar em interação dialógica com outras línguas. 
 

 

Percebemos então, que as relações de sentido não são a prioridade dessa 

corrente. Esse ponto de vista formalista incide sua crítica em análises anteriores, 

imbricadas por outras áreas do conhecimento de caráter ideológico, afastando-se, 

na maioria das vezes, de seu objeto de estudo: a obra.  

É importante salientar que não nos colocamos aqui como juízes da corrente 

abordada, nem pretendemos negar a “indiscutível fecundidade e importância dos 

trabalhos russos sobre poética” (ibid, p.15), ou ainda como afirma Machado (1989, p. 

25): 

 

Os formalistas foram os grandes desbravadores deste território ao 
desvendar a concretude de seu objeto, e esta forma de abordagem – este 
“método” – foi condicionado pelo momento da História russa que escreveu o 
Formalismo. 

 

Os formalistas viram a necessidade de delimitar seu campo de atuação, e 

estruturar uma crítica consistente, voltada aos valores estéticos. Machado (ibid, p. 

26) continua: 

 

Quando os formalistas apontavam as propriedades específicas da produção 
literária, da forma radical como o fizeram, estavam tão somente tentando 
delimitar o campo de ação de uma atividade potencialmente diferencial em 
relação à atividade sócio material, fato que a crítica sociológica ignorava, 
postulando a adoção dos mesmos critérios tanto para a análise dos 
fenômenos da produção material quanto da produção simbólica. 

 
 

O efeito mais importante desse estruturalismo, além de promover uma 

poética, que se volta para o mecanismo interno das obras literárias, buscando 
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compreender como elas podem ter os sentidos e efeitos, que têm, através do estudo 

centralizado de sua estrutura, no seu interior, foi favorecer novas abordagens com 

relação à literatura e transformá-la em uma prática relevante, fundando caminhos 

possíveis e estruturados para leituras dos textos literários. Porém, essa 

supervalorização do material e a negação de qualquer relação entre 

obra/sujeito/cultura é, a nosso ver, o problema que nos interessa, na presente 

investigação, pois essa abordagem autorreferencial, segundo Bakhtin (2010[1975], 

p.19): 

Pode até tornar-se fecunda, se for estudada apenas a técnica da obra de 
arte, mas tornar-se-á evidentemente prejudicial e inaceitável quando, 
baseada nela, se tentar compreender e estudar a obra de arte como um 
todo, na sua singularidade e significação estéticas. (Grifos do autor) 

 
 

Nosso objetivo, neste trabalho, não é analisar técnicas da obra de arte, sua 

estrutura, mas as relações de sentido que uma obra literária, em sua arquitetura, 

pode estabelecer com o extrínseco, com o chamado extraliterário; pois entendemos 

que é só no relacionamento com a cultura que um fato ganha significação 

(BAKHTIN, 2010[1975]), ao contrário do que pretendia a corrente formalista23, que 

despreza totalmente o referente em prol do signo e que se figura como uma 

abordagem reducionista, incapaz de dar conta do todo literário. 

A seguir, abordaremos o revisionismo proposto por Bakhtin, concebendo a 

obra literária em sua atmosfera valorizante, suas condições de 

comunicação/enunciação/produção e sua inscrição sócio histórica que permite a 

inserção do sujeito no discurso e está longe de ser apenas uma decifração de 

signos. Desta sorte, o texto passa a ser compreendido na sua totalidade, não 

autotélica, reconhecendo seu valor polissêmico e dialógico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23É importante esclarecermos que esse foi um pensamento inicial dessa corrente, como já vimos, 
trata-se de um movimento heterogêneo, como afirma Tezza (2003). 
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3.2 Do vazio à significância: a literatura como fenômeno social 

 

Os escritos de Mikhail Bakhtin e do seu Círculo24 até hoje são envoltos em 

uma série de polêmicas, sejam em relação à autoria25, à falta de ordem cronológica 

no que se refere à publicação e à recepção das obras e até mesmo de entendimento 

e aplicação de suas teorias. É fato que seus escritos deram à linguagem um papel 

central na elaboração de uma teoria filosófica ampla que desse conta do seu todo. 

José Luiz Fiorin, em Introdução ao pensamento de Bakhtin (2016 [2006]) faz 

alusão também a essa dificuldade na leitura de Bakhtin, fazendo surgir, inclusive, 

diversos Bakhtins, cada um adaptado à maneira de cada corrente do pensamento 

contemporâneo, sendo eles: o Bakhtin Pós-moderno, que criticou o estruturalismo, 

formalismo e outras grandes narrativas do final do século XIX  e início do século XX; 

o Bakhtin, que lutou contra as autoridades, na negação das diferenças entre cultura 

erudita e cultura popular; o Bakhtin interacionista; o Bakhtin linguista. Abordaremos 

aqui, o Bakhtin, que se dedicou às teorias da linguagem, mais especificamente, às 

teorias da enunciação discursiva.  

O teórico russo, segundo Beth Brait (2015), foi impelido pela busca por uma 

estética e uma ética da linguagem, através do estudo das condições de produção, 

significação e funcionamento do discurso, além de ter se debruçado sobre o 

discurso cotidiano, contribuindo para novas perspectivas e abordagens da 

linguagem humana. 

O projeto de uma filosofia da linguagem estava intrínseco às reflexões do 

filósofo e do Círculo. Segundo Carlos Alberto Faraco, em Linguagem e diálogo: as 

ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin (2009), as temáticas giravam em torno da 

questão da unicidade e eventicidade do ser; da contraposição eu/outro; e do 

componente axiológico intrínseco ao existir humano. O linguista ainda salienta que 

Bakhtin recusa a total desvinculação da cognição teórica com o mundo da vida. 

Faraco (ibid, p. 20) continua sua explanação, firmando que o que incomodava o 

                                                           
24O Círculo de Bakhtin foi a denominação dada a um grupo de intelectuais – incluindo o próprio 
Bakhtin -, pertencentes a diversas áreas do conhecimento, que se reuniam regularmente para discutir 
questões referentes a estudos científicos e filosóficos. 
25Ainda hoje há um debate em torno da autoria das obras de Bakhtin, existem os estudiosos que 
respeitam as autorias das edições originais (só reconhecem como sendo de Bakhtin as assinadas por 
ele); os estudiosos que atribuem a Bakhtin todas as obras (inclusive as que foram assinadas por 
outros integrantes do Círculo), e os que optam em atribuir o nome de Bakhtin a obras do Círculo, 
como também o do assinante da edição no original. 
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filósofo russo é “a ideia de sistema em que não há espaço para o individual, o 

singular, o irrepetível, o evêntico”. 

De acordo com Brait (2005, p. 88), 

 

O conceito de linguagem que emana dos trabalhos desse pensador russo 
está comprometido não com uma tendência linguística ou uma teoria 
literária, mas com uma visão de mundo que, justamente na busca das 
formas de construção e instauração do sentido, resvala pela abordagem 
linguístico-discursiva, pela teoria da literatura, pela filosofia, pela teologia, 
por uma semiótica da cultura, por um conjunto de dimensões entretecidas e 
ainda não inteiramente decifradas. 
 

 

Os estudos bakhtinianos, assim, inauguram uma série de novas concepções 

sobre a linguagem, em seus mais diversos aspectos, defendendo a ideia de que a 

linguagem não é um ato monológico e que ela deve ser tomada em relação aos mais 

diversos campos ideológicos, e não se resumir a seus traços composicionais de 

valor ausente, “qualquer elemento formal abstrato – a trama, a fábula, a rima, o 

tema, o motivo – só entra na literatura quando já embebido de valor, de dimensão 

axiológica” (TEZZA, 2003, p. 36). 

A teoria de Bakhtin sobre linguagem literária, por vezes, é utilizada como 

oposta às teorias que concebem o objeto literário preso em suas formas, como 

acabamos de ver no subitem anterior (e de fato ela é), mas faz-se necessário 

esclarecer de antemão que o filósofo russo, como nos adverte Fiorin (2016 [2006]), 

não nega a existência da língua, nem condena seu estudo, ele apenas aponta que 

seus aspectos formais como a fonologia, morfologia e a sintaxe não dão conta de 

todo o sistema da linguagem ou do seu “funcionamento real”, ou como ainda 

esclarece Brait (2005, p. 96), quando escreve que Bakhtin entendia que as questões 

da linguagem “não se restringiam à formalização abstrata nem às especificidades 

dos talentos individuais”. 

Brait (2005) nos ajuda a introduzir essa questão, quando argumenta que, para 

Bakhtin, a linguagem não é falada no vazio, mas ela é antes situada histórica e 

socialmente, portanto, o pensamento do filósofo russo, em torno das questões de 

sentido e significação, leva em consideração a história, o tempo particular, o lugar de 

geração do enunciado e os envolvimentos intersubjetivos do discurso. 

O filósofo russo reflete sobre a importância do outro na construção discursiva 

e na interação verbal, definindo, através do cruzamento de vozes, conceitos como 
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dialogismo e polifonia; sendo o diálogo, o princípio fundamental de sua teoria, 

mecanismo que possibilita a interação entre dois indivíduos socialmente organizados 

no seio de enunciações.  

Para Bakhtin, a linguagem é fundamentalmente um ato interativo, dialógico e 

a língua constitui-se como um fato social, um veículo de comunicação social que 

revela as ideologias dos falantes através do processo de interação na vida e 

também na arte. Afirma ainda, em Questões de literatura e de estética: a teoria do 

romance (2010[1975], p. 30), que o ato artístico não vive no vazio, mas em uma 

atmosfera valorizante, “A obra é viva e significante do ponto de vista cognitivo, 

político, econômico e religioso num mundo também vivo e significante”. 

O filósofo caracteriza como particularidade principal do estético, seu caráter 

receptivo e acolhedor, sendo então um campo propício para que a “realidade, 

preexistente ao ato, identificada e avaliada pelo comportamento, entre na obra” 

(BAKHTIN, ibid, p. 33), afirmando ainda que a vida se encontra na arte, em seu 

interior e é enriquecida e completada por ela. 

Bakhtin (ibid, p. 71) nega ainda qualquer abordagem que vise a um ponto de 

vista único ou uma única lei literária, mas leva em conta a necessidade de uma série 

semântica, de leis possíveis do conhecimento e do ato, sendo que os dois poderes, 

pertencentes a essas leis – conteúdo e forma – estão em constante interação. 

 

A forma e o conteúdo estão unidos no discurso, entendidos como fenômeno 
social – social em todas as esferas da sua existência e em todos os seus 
momentos – desde a imagem sonora até os estratos semânticos mais 
abstratos. 
 

 

O autor, em questão, critica a estilística, quando a mesma abriu mão do tom 

social, que atravessa o discurso literário, em prol de investigações, que levavam em 

conta as harmônicas individuais, o filósofo chama ainda tal investigação de arte 

caseira, que ignora completamente a existência do discurso em sua vida social, fora 

do atelier do artista. 

É necessário entender que a língua, concebida de modo puramente 

linguístico, traz contribuições meramente estruturais e abstratas para o estudo da 

obra literária, visto que esse campo se relaciona apenas com a unidade da língua. A 

língua, ao ser vista de modo neutro, sem ser contextualizada, despreza a premissa 

de que “um enunciado sempre é dado num contexto cultural e semântico-axiológico” 
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(BAKHTIN, 2010[1975], p.46). Tal contexto precisa ser analisado, nessa ótica, no 

domínio do sentido, já que não existem enunciados neutros. 

Detalhando melhor essa diferença, entre as unidades da língua e os 

enunciados, Fiorin (2016 [2006], p.25) ressalta que as relações entre unidades da 

língua são semânticas ou lógicas e não pertencem a ninguém. Por outro lado, os 

enunciados têm autor, revelando assim uma posição; além de que, os enunciados 

têm um acabamento específico que possibilita uma resposta, diferente das unidades 

da língua, que, embora com sentidos completos, não suscitem uma resposta, “um 

enunciado está acabado quando permite uma resposta de outro”. 

Bakhtin dedicou-se de modo especial aos estudos referentes à prosa literária, 

especificamente, ao romance, já que as correntes anteriores já haviam se debruçado 

sobre a poética, e o que se tinha como estudo da prosa desconsiderava as 

combinações de linguagens, o diálogo social e a diversidade de vozes. Ele define o 

romance como sendo uma diversidade social de linguagens organizadas de forma 

artística. 

Nas abordagens do pensador russo, o romance é formado por uma variedade 

de gêneros – inserção dos gêneros primários nos secundários, que veremos no 

subitem posterior - que cria a polifonia na poética de Dostoievski, não se tratando 

assim de um romance de tipo monológico. Bakhtin afirma ser Dostoievski o criador 

do romance polifônico. 

É, em suas abordagens sobre o romance, que o filósofo russo vai melhor 

exemplificar a questão dialógica. Contrapondo o discurso na poesia com o discurso 

no romance, Bakhtin argumenta que a estilística tradicional, ao analisar a poesia, só 

considerou – como já expomos – sua expressão direta, seu discurso neutro, mas 

que é preciso levar em conta que entre o discurso e o objeto, existe o discurso de 

outrem, iluminado por pontos de vista, contestado e avaliado ou, muitas vezes, 

ressignificado. 

Sobre esse entrecruzamento, Bakhtin (2010[1975], p.46) pontua: 

 

O enunciado existente, surgido de maneira significativa num determinado 
momento social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios 
dialógicos existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um 
dado objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do 
diálogo social. Ele também surge desse diálogo como seu prolongamento, 
como sua réplica, e não sabe de que lado ele se aproxima desse objeto. 
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Entendemos então, que não existe discurso novo, nunca proferido, a 

dialogicidade é inerente a qualquer ato discursivo. Em todas as direções possíveis, o 

discurso se encontra com outros discursos, discursos de outrem e participa com eles 

de uma interação. Bakhtin afirma que apenas o Adão bíblico/mítico, só ele proferiu a 

primeira palavra, só ele não participou, neste primeiro momento, de uma relação 

dialógica. 

Assim, afirmamos com Tezza (2003) que, a tarefa da poética – e no nosso 

caso, da literatura de um modo geral – deve ser a inserção da literatura no universo 

das enunciações sociais, lugar dos significados concretos e não em uma teoria 

sistêmica abstrata. Fiorin (2016, [2006] p.8), por outro lado, iluminado pelas teorias 

bakhtinianas, esclarece que o dialogismo se compõe pelas relações de sentido 

estabelecidas entre dois enunciados e que as relações dialógicas não se restringem 

ao diálogo face a face, mas que todos os enunciados (orais ou escritos), no 

processo de comunicação, são dialógicos. Essa dialogicidade não acontece entre 

unidades da língua, mas entre as unidades reais da comunicação: os enunciados. 

Os enunciados constituem-se como irrepetíveis, concretos, únicos e 

individuais, refletindo sempre as condições e finalidades de cada campo do 

conhecimento, tanto por seu conteúdo, estilo da sua linguagem, quanto por sua 

construção composicional. Tais elementos são determinados também por um campo 

específico da comunicação. Cada “campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os gêneros do discurso (BAKHTIN, 

2011[1920/1923], p. 261). 

Bakhtin (2011[1920/1923]) esclarece que, desde a Antiguidade, os gêneros 

literários foram estudados em sua especificidade artístico-literária, com relação às 

suas distinções estruturais e não como determinados tipos de enunciados, 

pertencentes ao gênero do discurso literário. 

 Entender a literatura como um gênero discursivo é levar em consideração 

todo o seu aspecto enunciativo, dialógico e responsivo, carregado de valor e 

“envolto em uma atmosfera social de discursos” (FARACO, 2009, p. 49). Os gêneros 

do discurso também foram tema de fundamental importância na produção de 

Bakhtin, não importando para ele os aspectos de caráter normativo, mas como eles 

se constituem, analisando sua interação com as atividades humanas, seu processo 
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de construção e a análise de suas categorias como: conteúdo temático, estilo e 

construção composicional. 

Assim, a obra literária não se constitui por elementos puramente estéticos e 

linguísticos, mas inter-relaciona-se com um todo semântico, formando assim dois 

poderes que se condicionam mutuamente, “é um par de forças que criam o peso 

axiológico de acontecimento de cada elemento e do todo” (BAKHTIN, 

2011[1920/1923], p. 82) 

Toda nossa abordagem subsequente e análise literária levarão em conta essa 

premissa, tomará a obra de Ana Maria Machado como pertencendo ao gênero do 

discurso literário, levando em conta suas delimitações e implicações teóricas bem 

como seu caráter social de interação verbal. Portanto, se a literatura é esse “entre-

lugar”, essa “interface”, Compagnon também vê uma saída a essa questão na fuga 

da lógica binária, ponderando o fato de que se literatura fala do mundo, isso não 

impede que ela também fale de literatura e que ela não deve ser institucionalmente 

determinada, mas aberta a ressemantizações, lugar de construções estilísticas, 

históricas e culturais. 

 

 

 

 

3.3 Disseminando valores: a relação entre literatura/sujeito/cultura 

 

Na obra de Bakhtin, existem interdependências, analogias e até mesmo 

diferenças que nos possibilitam um diálogo entre o universo artístico e a vida 

extraliterária. Vimos que as teorias formalistas eram incapazes de incluir o sujeito 

(TEZZA, 2003), tornando-se – sujeito – o centro das relações dialógicas dos estudos 

bakhtinianos. 

Através do exposto até aqui, percebemos como o conceito de dialogismo é de 

fundamental importância para se entender a obra de Mikhail Bakhtin, permeando 

todos os campos da sua teoria da linguagem. Beth Brait (2005, p. 94) nos dá dois 

conceitos de dialogismo: 1)” o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem 

sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 

configuram uma comunidade, cultura ou sociedade” e o 2) “dialogismo diz respeito 
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às relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos 

instaurados historicamente pelos sujeitos”. 

As vozes sociais integram o discurso literário, intrínsecas e enriquecedoras, 

elas aumentam os diálogos e as possibilidades de leitura. Outro conceito caro à 

teoria de Bakhtin é a polifonia, caracterizando-se como a presença de muitas vozes 

no texto, vozes essas que se mostram e se deixam entrever. Diana Luz Pessoa de 

Barros (2011, p. 6) faz uma síntese esclarecedora do que seria essa voz polifônica, 

diferenciando-a da monofônica.  Argumenta que, nos textos polifônicos “as vozes se 

mostram” e nos monofônicos “elas se ocultam sob a aparência de uma única voz”, e 

continua: 

 
Monofonia e polifonia de um discurso são, dessa forma, efeitos de sentido 
decorrentes de procedimentos discursivos que se utilizam em textos, por 
definição, dialógicos. Os textos são dialógicos porque resultam do embate 
de muitas vozes sociais; podem, no entanto, produzir efeitos de polifonia, 
quando essas vozes ou algumas delas deixam-se escutar, ou de monofonia, 
quando o diálogo é mascarado e uma voz, apenas, faz-se ouvir.  
 

 

O conceito de polifonia foi desenvolvido por Bakhtin em, Problemas da 

poética de Dostoievski (2010), é a partir daí que o teórico chega à conclusão de que 

“um princípio de estruturação em que as ideias, os pensamentos, as palavras 

configuram um conjunto que se instaura através de várias vozes, ecoando cada uma 

de uma maneira diferente” (BRAIT, 2011, p. 22). 

A polifonia – multiplicidade de consciências-vozes - nasce numa obra da 

tensão criada entre a criação de personagens concluídos, monológicos e 

personagens inconclusos, abertos e em constante mudança. Essas duas 

possibilidades ocorrem na instância de autoria criadora (FIORIN, 2011). Desta 

forma, a literatura não se constitui como um mecanismo independente de categorias 

de análises autossuficientes, mas sim é criada dentro de um contexto significante. A 

obra de arte deve ser concebida como um acontecimento artístico vivo e não como 

algo puramente teórico (BAKHTIN, 2011[1920/1923]). 

O discurso literário constitui-se tanto pelos procedimentos estilísticos 

adotados pelo autor, por sua linguagem diferenciada, códigos específicos, que se 

preocupam com a expressão, quanto pelo conteúdo temático, estilo e construção 

composicional, como também por questões de ordem socioculturais, sofrendo assim 

as influências das instituições, às quais se vinculam. 
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Sobre essa questão, Bakhtin, em Estética da criação verbal 

(2011[1920/1923], p. 263), faz a distinção entre os gêneros primários (simples) e os 

secundários (complexos). Os primeiros são formados nas condições da 

comunicação discursiva imediata e os segundos são os romances, dramas, 

pesquisas científicas, grandes gêneros publicitários, entre outros. O teórico afirma 

ainda que “No processo de formação eles incorporam e reelaboram diversos 

gêneros primários”, ou seja, ao serem incorporados pelos secundários, os primários 

perdem o vínculo direto com a chamada realidade. 

Então, o gênero do discurso literário – secundário -, além de já ter enunciados 

relativamente estáveis que pertencem ao seu campo de comunicação, incorpora 

enunciados constituintes da natureza dos gêneros primários, mas isso não dá a eles 

a participação na vida cotidiana, eles permanecem como acontecimento artístico-

literário (BAKHTIN, 2011[1920/1923]). Todo enunciado é heterogêneo e dialogismo 

é seu princípio constitutivo. Mesmo que não seja manifestado claramente no 

discurso, ainda assim existe ali um ponto de tensão entre vozes que divergem ou 

convergem (FIORIN, 2016).  

Fiorin afirma que, além dos enunciados, os sujeitos também são dialógicos, 

devido à heterogeneidade da chamada realidade, o sujeito não absorve apenas um 

discurso, mas vários. O pesquisador explica ainda que existem vozes centrípetas, 

impermeáveis (de autoridade26) que são internalizadas quase que naturalmente pelo 

sujeito e têm um caráter mais monológico e vozes centrífugas, permeáveis, vozes 

que se abrem, alteram-se, estão em constante ressignificação, em constante vir a 

ser, por isso, seu caráter é mais dialógico. 

Bakhtin (2011[1920/1923]) continua a nos esclarecer ainda sobre o caráter do 

enunciado, que, em geral, é individual e histórico, exprime a individualidade do 

falante/escritor. Os gêneros mais favoráveis à expressão desse estilo individual são 

os da literatura de ficção. Essa afirmação dá-se pelo caráter criativo e relativamente 

aberto desses gêneros, de modo diferente ocorre com aqueles, que requerem uma 

forma mais padronizada em sua composição. 

Como já expomos, os gêneros do discurso são formados por enunciados de 

determinados campos da atividade comunicativa, levando sempre em conta as 

condições específicas e as finalidades de cada esfera de uso e intenção (FIORIN, 

                                                           
26 Como da Igreja, Partido ou instituições consagradas de modo geral. 
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2016 [2006]). O estudo dos gêneros do discurso, por Bakhtin, não se preocupa com 

características e delimitações formais de cada gênero, mas com sua produção e 

constituição, então, o que diferencia a linguagem literária, da linguagem científica ou 

da cotidiana, por exemplo, diz respeito, quase que exclusivamente, aos limites 

relativamente estáveis dos gêneros discursivos. 

Esses enunciados têm um princípio e um fim absolutos e, após sua emissão, 

há necessidade da ação enunciativa dos enunciados de outros27. O enunciado só 

termina quando possibilita a alternância dos sujeitos e oportuniza a réplica – que 

revela uma posição do falante (BAKHTIN, 2011[1920/1923]). 

Valentin Volóchinov28, em Marxismo e filosofia da linguagem (2017[1929]), 

também aborda a questão da necessidade de dois indivíduos, ou da imagem de um 

representante de um determinado grupo social  

 

O enunciado se forma entre dois indivíduos socialmente organizados e, na 
ausência de um interlocutor real, ele é ocupado, por assim dizer, pela 
imagem do representante médio daquele grupo social ao qual o falante 
pertence (p.204).  

 
 

O enunciado é sempre orientado para um destinatário, interlocutor, seja real 

(uma pessoa específica) ou um grupo social de inserção, não podendo ser abstrato, 

pois, ainda nas palavras de Volóchinov, precisamos pressupor “um certo horizonte 

social típico e estável para o qual se orienta a criação ideológica do grupo social e 

da época a que pertencemos” (2017[1929], p.205), do contrário, arcaríamos com 

confusões interpretativas e de recepção.  

Essa alternância, entre os discursos dos sujeitos e a revelação de uma 

posição valorativa do falante, acarreta a tomada de uma posição responsiva. Essa 

posição responsiva pode realizar-se tanto imediatamente, em forma de ação, quanto 

pode ser uma posição silenciosa. Essa responsividade sempre vai acontecer em 

qualquer discurso, se, claro, houver uma compreensão efetiva: “cedo ou tarde, o que 

foi ouvido e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no 

comportamento do ouvinte” (BAKHTIN, 2011[1920/1923], p. 272). 

                                                           
27Essa ação enunciativa pode ser tanto uma compreensão silenciosa ou uma compreensão que gere 
ações efetivas nelas embasadas. 
28 Valentin N. Valoshinov foi um dos intelectuais participantes do Círculo de Bakhtin que teve seu 
nome vinculado à autoria da publicação original de Marxismo e filosofia da linguagem, 
posteriormente, questionada e atribuída ao próprio Bakhtin por alguns pesquisadores. 
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Dessa forma, todo produtor de enunciados29 é um respondente ativo, levando 

em consideração os enunciados antecedentes aos seus, como também os 

subsequentes, já que a construção do enunciado leva em conta as atitudes 

responsivas, tanto as já ditas, quanto as respostas aguardadas pelo enunciador. 

Bakhtin afirma que os enunciados estão numa complexa relação com os mais 

diversos enunciados de outrem. 

As relações que existem entre as réplicas do diálogo - a posição responsiva - 

são, tendo em vista a teoria de Bakhtin, impossíveis entre as unidades da língua, 

tornando-se efetivas apenas entre as “enunciações plenas no processo de 

comunicação discursiva” (BAKHTIN, ibid, p. 276), pois essas unidades não permitem 

a alternância dos sujeitos, não têm contato imediato com a realidade, nem mantêm 

fronteiras com os enunciados alheios. 

Essa explanação sobre a impossibilidade da relação dialógica entre as 

unidades da língua, pode ser associada à análise sistêmica e autorreferencial 

aplicada à literária, tornando impossível a aplicação e o exame dessas teorias de 

caráter dialógico como unidades da comunicação discursiva. 

Sendo assim, Bakhtin (2011[1920/1923], p. 279) nos elucida: 

 

As obras especializadas dos diferentes gêneros científicos e artísticos, a 
despeito de toda a diferença entre elas e as réplicas do diálogo, também 
são, pela própria natureza, unidades da comunicação discursiva: também 
estão nitidamente delimitadas pela alternância dos sujeitos do discurso, 
cabendo observar que essas fronteiras, ao conservarem a sua precisão 
externa, adquirem um caráter interno graças ao fato de que o sujeito do 
discurso – neste caso o autor de uma obra – ai revela sua individualidade 
no estilo, na visão de mundo, em todos os elementos da ideia de sua obra. 
 

 

Então, a obra sempre está disposta para alguém, tem um objetivo, e dirige-se 

para a resposta do outro no seu caráter dialógico, Bakhtin (ibid, p. 276) continua 

argumentando que a obra pode assumir diferentes formas, sendo elas “influência 

educativa sobre os leitores, sobre suas convicções, respostas críticas, influência 

sobre seguidores e continuadores”, revelando assim a individualidade do autor. 

A obra é constituída por enunciados e esses são determinados pela visão de 

mundo do escritor, seus juízos de valor, emoções, endosso ou rasura de discursos 

prévios, além do uso do sistema da língua. Desse modo, afirma Volóchinov 

                                                           
29 Sejam eles escritos ou orais. 
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(2017[1929], p. 219) “o discurso verbal impresso participa de uma espécie de 

discussão ideológica em grande escala: responde, refuta ou confirma algo, antecipa 

as respostas e crítica possíveis, busca apoio e assim por diante”. 

Logo, a arte literária, como qualquer outro enunciado, possibilita uma posição 

ativa, responsiva e, por isso, dialógica de seus leitores/interlocutores. Essa atitude 

responsiva, como sugere Bakhtin, acaba por delinear possíveis comportamentos do 

leitor, já que ele está em profundo diálogo com a obra, podendo influenciar em sua 

visão de mundo diante da sociedade, na qual está inserido.  

Como sujeito ativo, o leitor de uma obra, inevitavelmente, responde – refuta, 

crítica, interroga ou confirma - aquela dada posição através da interpretação. 

Retomando ainda as palavras de Bakhtin, as obras literárias podem exercer certa 

influência educativa sobre os leitores, pois, se apresentarem a desconstrução de 

conhecimentos cristalizados, estarão contribuindo para a subversão de fundamentos 

estereotipados, que normalmente estão envoltos em forças centrípetas. 

Podemos compreender a literatura – mas sem limitá-la – como uma maneira 

de se posicionar e se revelar politicamente. Por ocupar um locus enunciativo do 

discurso social, compreendemos que algumas obras literárias têm em sua 

subjetividade certa consciência e crítica sociais, indo, além das regras vigentes 

instituídas em uma cultura, não podendo, por isso, serem reduzidas ao mero efeito 

produzido pela forma estética. Seus leitores, por sua vez, são capazes de alcançar 

um conhecimento e reconhecimento de si e do mundo, com aportes axiológicos, 

através do diálogo estabelecido com o que é veiculado pelas mesmas. Como nos 

esclarece Fiorin (2016 [2006]), compreender é participar de um diálogo mútuo com o 

texto, com o escritor e com outros textos, pois a leitura de uma obra constitui um ato 

social. 

Tomando a literatura como locus enunciativo do discurso social, em que 

“forma e conteúdo estão unidos no discurso” (BAKHTIN, 2010[1975], p.71), e ainda 

enseja possibilidades construtoras de novas “realidades”, podemos utilizá-la como 

um mecanismo, que desconstrói e desnaturaliza imaginários da ordem hegemônica. 

É o que analisaremos no capítulo seguinte, perscrutando os elementos discursivos 

utilizados pela literatura de Ana Maria Machado, que podem estar a serviço da 

subversão à ordem instituída pela cultura ocidental, quando naturalizou as relações 
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hierárquicas de gênero, atribuindo à mulher a sub-representação, por isso, a 

invisibilidade. 
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        4.DANDO VOZ AOS SUBALTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensar nas relações de poder entre homens e mulheres como algo construído 

culturalmente, faz-se necessário apresentar possíveis estratégias de sua subversão 

e desnaturalizar esse pressuposto também nos revela que essas relações são 

construídas historicamente, através de mecanismos que envolvem, entre outros 

sistemas, a linguagem. Desestabilizar essas relações de poder constitui atualmente 

o objetivo dos estudos de gênero, que vêm alargando olhares, desconstruindo 

representações e ressemantizando seus mecanismos categoriais. 

As obras literárias, invadidas por discursos e vozes sociais, pertencentes à 

dada época, foram, por muito tempo, instrumento favorável à repetição de ordens 

hegemônicas, de representações essencialistas e estigmatizadas de diversos 

sujeitos marginalizados, entre eles, as mulheres. Porém, devido a seu caráter 

cultural e histórico, o discurso literário, emergido das transformações pelas quais 

passaram a sociedade, não pode mais ignorar o contexto de reivindicação, oriundo 

de grupos tradicionalmente silenciados, que clamaram por mudanças, pois não se 

viam representados no bojo simbólico dominante; surgindo daí, novas ideias e 

formas de escrever, com posteriores alterações no cenário literário.  

Jeitos diferentes de meninos e meninas se comportarem, 

sempre mudando. Mudanças que eu mesma vou fazendo, 

por isso é difícil, às vezes dá vontade de chorar. Olhando 

para trás e andando para a frente, tropeçando de vez em 

quando, inventando moda. É que eu também sou inventora, 

inventando todo dia um jeito novo de viver. Eu, Bel, uma 

trança de gente, igualzinho a quando faço uma trança no 

meu cabelo, dividido em três partes e vou cruzando uma 

com as outras, a parte de mim mesma, a parte de Bisa Bia, a 

parte de Neta Beta (Ana Maria Machado, em Bisa Bia, Bisa 

Bel, 2000). 

Eu tenho o que sempre quis. Sei que não escolhi um príncipe. 

Mas acho que escolhi um princípio. Só um jeito de começar. 

(Ana Maria Machado, em A Princesa que escolhia, 2012). 



65 

 

A literatura infanto-juvenil, após o advento dos estudos pedagógicos e 

psicológicos30, tem seus caminhos trilhados na mesma direção da literatura para 

adultos. Com intenções educacionais e didáticas, a literatura infanto-juvenil limitou-

se aos ensinamentos de práticas e valores, que deveriam ser transmitidos às 

crianças. 

No Brasil, o grande marco da produção de uma literatura que rompe com tais 

paradigmas e inaugura uma escrita de fato brasileira – sem traduzir ou repetir os 

modelos europeus– é do escritor Monteiro Lobato, referência ainda hoje no quesito 

literatura infanto-juvenil. Depois do pontapé inicial, inaugurado por Lobato, muitos 

outros autores surgiram a trilha aberta pelas obras lobatinas, entre outros, damos 

destaque à Ana Maria Machado. Com obras, que enfocam variadas temáticas, 

voltadas aos públicos infantis e juvenis, poderiam ser lidas por qualquer idade, visto 

a excelência, que possuem, no trato de questões atinentes ao ser humano. 

Este capítulo destina-se a traçar um breve panorama histórico da literatura 

infanto-juvenil brasileira, bem como evidenciar características dominantes acerca da 

subversão empreendida na ordem simbólica naturalizada do gênero, por Ana Maria 

Machado, em Bisa Bia, bisa Bel (2000 [1981]) e A princesa que escolhia (2012 

[2006]). 

 

 

4.1 A literatura infantil brasileira e a escrita de Ana Maria Machado 
 

A literatura infanto-juvenil começou a ser inserida muito tempo depois na 

produção literária brasileira. Tal fato deu-se, principalmente, à falta de público 

leitor31, já que a produção literária infanto-juvenil sempre acompanhou, quase que 

paralelamente, os avanços educacionais brasileiros. Essa literatura, ora servia a 

propósitos pedagógicos, ora a propósitos lúdicos, revelando-se uma grande aliada 

da escola, instituição, convencionalmente, entendida como mediadora entre a 

criança e a sociedade. 

O modelo e as temáticas desta literatura, ainda no final do século XIX e início 

do XX, seguiam aqueles ditados pelos europeus e passavam por temáticas como: 

                                                           
30Esses estudos reforçavam o conceito de infância e da valorização da criança na sociedade. 
31Esse fato deu-se ao letramento infantil tardio, sua garantia não se constituía uma obrigação do 
poder público da época (ZILBERMAN, 2008). 
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patriotismo, bons modos, respeito à família, aos professores etc. A preocupação 

com uma linguagem perfeccionista também era notória, constituindo-se como 

ferramenta de modelagem e funcionando como verdadeiras cartilhas nacionais, 

tendo, em sua maioria, personagens que transmitiam os grandes feitos heroicos 

brasileiros (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007[1984]). 

A literatura infantil brasileira começou a ganhar maior destaque em torno de 

197532, tendo o escritor Monteiro Lobato33, como o mais relevante neste cenário. 

Lobato inaugura um novo período da literatura infantil, com a criatividade e 

originalidade34 de suas obras, como afirma Carvalho em: 

 
Ao contrário dos clássicos estrangeiros, ele não recriou seus contos de 
outros; ele os criou. Embora se utilizasse do rico acervo maravilhoso da 
Literatura Clássica Infantil de todo o mundo, a inspiração maior e básica de 
Lobato foi a própria criança, os motivos e os ingredientes de sua vivência: 
suas fantasias, suas aventuras, seus objetos de jogos e brinquedos, suas 
travessuras e tudo o que povoa a sua imaginação... Reencontrou a criança, 
amealhou toda a riqueza e criatividade de seu mundo maravilhoso e 
construiu um universo para ela, num cenário natural, enriquecido pelo 
Folclore de seu povo, aspecto indispensável à obra infantil (CARVALHO, 
1983, p. 133). 

 
 

Entre crônicas, artigos e literatura infantil, Lobato rompe, de certa forma, com 

a herança europeia, emergindo novas ideias e formas de escrever, renovando o 

cenário literário brasileiro, através da autenticidade e do rompimento com certos 

estereótipos, dando autonomia, por exemplo, às crianças dentro de suas narrativas, 

iniciando assim um período de credibilidade da literatura para crianças e 

adolescentes. A literatura lobatina aproxima o mundo literário da vida das crianças 

brasileiras, através da representação da sociedade de sua época. 

Segundo Lajolo e Zilberman (2007[1984]), as décadas de 30 e 40, do século 

passado, incorporam a esse cenário muitos outros escritores, com temáticas 

voltadas ao público infanto-juvenil, como José Lins Rego, Graciliano Ramos, Érico 

Veríssimo, Cecília Meireles, Guilherme de Almeida, entre outros, com obras, que 

versam sobre o folclore e histórias populares brasileiras. Um verdadeiro ar de 

renovação invade o cenário cultural e o parque editorial. 

                                                           
32Momento classificado por Regina Zilberman (2008) como o segundo grande período da literatura 
infantil Brasileira. 
33Embora sua primeira publicação para crianças seja datada de 1921. 
34As obras disponíveis na época eram, em sua maioria, traduções de exemplares europeus 
(ZILBERMAN, 2008).  
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Essa literatura encontrou um Brasil já em profundos avanços e 

modernização35, entre estes estão: a consolidação da classe média, o aumento da 

escolarização dos grupos urbanos e a nova posição da literatura e da arte, após a 

revolução modernista (ibid,2007[1984]). Devido a esses fatores, o contato entre 

obras e população já era efetivo (pelo menos entre as classes mais altas), o que aos 

poucos foi facilitando sua proliferação. 

Fazia parte dos interesses dos intelectuais da época participar ativamente da 

modernização da sociedade brasileira e equipará-la às nações civilizadas; com isso, 

a literatura adota uma postura crítica e de combate, através de uma linguagem e 

estética renovadas e originais, beirando à coloquialidade, que tentava resgatar 

fontes autênticas de brasilidade, como o folclore e costumes de procedência 

indígena e africana (ibid, 2007[1984]). Na esteira do modernismo, as concepções 

fatalistas das teorias racistas do século XIX, neste momento, são substituídas por 

um otimismo enaltecedor, isto é, o complexo de inferioridade do brasileiro foi 

substituído pelo orgulho da mestiçagem. A literatura infantil, resguardado seu caráter 

educativo (já que percorria as salas de aula), participou de modo efetivo desta 

transição, aderindo aos ideais do período, trazendo uma nitidez, que raramente se 

tinha visto nos textos não-infantis, através da nacionalização dos heróis, 

reconhecimento do folclore e das tradições orais do povo, tendo como seu principal 

protagonista o próprio Brasil(ibid, 2007[1984]). 

Lajolo e Zilberman (2007[1984], p. 54) afirmam que existe no sítio do Pica-

Pau Amarelo, criação de Monteiro Lobato, “um projeto estético envolvendo a 

literatura infantil e uma aspiração política envolvendo o Brasil”. Lobato rejeita em 

suas obras cânones gramaticais, que regulavam a produção literária, bem como, 

trouxe criações e invenções contemporâneas para seus enredos; ainda que muitas 

vezes seja taxado de reacionário e racista. Se, em seu início, a literatura infantil foi 

usada para disciplinar, agora estaria a serviço das transgressões. A literatura 

modernista instituiu uma concepção nova do que fosse Brasil, que serviu de 

arcabouço para a produção literária brasileira seguinte, incluindo a infantil. 

Zilberman (2008) caracteriza as escritoras subsequentes e pertencentes a 

essa segunda fase da literatura infantil como “herdeiras de Lobato”, sendo algumas 

delas: Lygia Bojunga Nunes, Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Fernanda Lopes de 

                                                           
35Que foram favoráveis para o crescimento quantitativo dessa produção. 
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Almeida. Estas escritoras trazem, em seus enredos, discussões e questionamentos 

atuais, bem como, personagens rebeldes e criativas, manifestando o permanente 

desejo de mudar.  

Essa aspiração política, trazida à obra por Lobato, é o caráter que a literatura 

infantil tem de introduzir, por meio da ficção “uma realidade, que tem amplos pontos 

de contato com o que o leitor vive cotidianamente” (ZILBERMAN, 1985, p.22). 

Segundo os estudos acadêmicos, que, atualmente, se debruçam sobre a 

investigação da literatura infanto-juvenil, tanto no campo do ensino quanto no 

literário, essa literatura possibilita a seus leitores solucionar problemas e atribuir um 

sentido ao mundo, a partir da perspectiva da criança ou do adolescente. Desta sorte, 

pode ser vista como um fenômeno cultural e social, como continua Zilberman (2008, 

p. 2). 

 

Que a leitura é importante, todos sabemos: a leitura ajuda o indivíduo a se 
posicionar no mundo, a compreender a si mesmo e à sua circunstância, a 
ter suas próprias idéias. Mas a leitura da literatura é ainda mais importante: 
ela colabora para o fortalecimento do imaginário de uma pessoa, e é com a 
imaginação que solucionamos problemas. Com efeito, resolvem-se 
dificuldades quando recorremos à criatividade, que, aliada à inteligência, 
oferece alternativas de ação. 

 

Ou ainda, como nos sugere Sueli Cagneti (1996, p, 7): 

 

A Literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: fenômeno 
de criatividade que representa o Mundo, o Homem, a Vida, através da 
palavra. Funde os sonhos e a vida prática; o imaginário e o real; os ideais e 
sua possível/impossível realização. 

 

Sendo assim, a literatura infantil pode levar seu leitor a uma tomada de 

posição frente ao mundo, através da ficção e do permanente diálogo que estabelece 

com a mesma, fazendo-o absorver lições e expandir fronteiras através da 

imaginação. Nessa perspectiva, Ana Maria Machado, escritora das duas obras em 

análise, nesta pesquisa, coloca-se como um grande nome da literatura infanto-

juvenil brasileira contemporânea, por contribuir com os novos caminhos trilhados por 

essa literatura, apresentando-nos uma escrita criativa e irreverente. 

Ana Maria Machado nasceu em Santa Tereza, Rio de Janeiro, no dia 24 de 

dezembro de 1941, jornalista, professora, pintora e escritora, ocupa atualmente a 

cadeira nº 1 da Academia Brasileira e Letras, a qual presidiu de 2011 a 2013. Marca 
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a história da literatura infantil brasileira por ter lecionado na primeira disciplina 

instituída de literatura infantil a entrar na grade curricular da USP e por ter aberto a 

primeira livraria infantil36 do Brasil, além de ter mais de 100 livros de sua autoria, 

publicados em vinte idiomas e 26 países diferentes. 

Entre os muitos prêmios que obteve, durante sua carreira, estão: 3 Jabutis, o 

Machado de Assis da ABL em 2001 para conjunto da obra, o Machado de Assis da 

Biblioteca Nacional para romance, o Hans Christian Andersen, internacional, pelo 

conjunto de sua obra infantil (2000), o Ibero-americano SM de Literatura Infanto-

juvenil(2012), Prêmio Bienal de SP, João de Barro, APCA, Cecília Meireles, entre 

outros. 

Em 1969, é presa pelo regime militar, partindo logo em seguida para a 

Europa, onde ficou exilada. Nesse período, revela em entrevista37 para o músico 

Sérgio Britto, que mantinha um ritmo ativo de escrita da literária infantil (para 

publicação na revista Recreio38), enquanto concluía sua tese sobre Guimarães 

Rosa39, além de trabalhar como jornalista e professora. Não deixa de mencionar que 

o exílio, de certa forma, influenciou seu modo de escrever e até mesmo suas 

temáticas, voltadas à resistência. 

Em 1972, Ana volta ao Brasil, continua a trabalhar como jornalista e a 

escrever para o público infantil e juvenil. O ano de 1997 é marcado pela publicação 

do seu primeiro livro para o público infantil, intitulado Bento-que-Bento-é-o-frade e, 

logo depois, pelo recebimento do prêmio João de Barro, atribuído ao livro História 

Meio ao Contrário, daí em diante, seus livros começam a ser cada vez mais 

famosos. Hoje, o nome de Ana Maria Machado é conhecido internacionalmente, 

sendo convidada para conferências, que debatem questões referentes a ensino, 

leitura e literatura, recebendo homenagens em eventos e tendo muitos de seus livros 

incluídos na relação de paradidáticos de escolas brasileiras. 

A literatura de Ana Maria Machado tem como marcas fundamentais a tomada 

de partido pela igualdade, democratização e formação crítica do leitor, como bem 

analisam Maria Teresa Gonçalves Pereira e Benedito Antunes (2004), em Trança de 

                                                           
36Livraria Malasartes em 1980.  
37Disponível em: http://tvbrasil.ebc.com.br/exilio-e-cancoes/episodio/ana-maria-machado-e-suas-
memorias-do-exilio. 
38A revista Recreio foi fundada por Victor Civita, tendo como público-alvo crianças e adolescentes. 
39 Guimarães Rosa (1908 – 1967), escritor brasileiro, é uma referência do movimento modernista e da 
literatura brasileira. 
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História: a criação literária de Ana Maria Machado. Os autores salientam que a 

literatura de Ana Maria é testemunho de uma época, com o entrelaço entre o 

chamado real e o imaginário, numa profunda consciência história e emancipatória, 

uma verdadeira “trança de histórias”40, característica de um dos procedimentos 

narrativos da escritora. 

Em uma outra entrevista41 à professora da Universidade Federal da Bahia, 

Monica Menezes, em uma mesa redonda da FLICA42, Ana Maria Machado, quando 

questionada sobre a aproximação de suas personagens aos ideais feministas e sobre 

seu possível pertencimento ao movimento, responde:  

 

Em geral, ao longo da minha vida, eu fui muito combativa e muito militante, mas 
nunca fui partidária [...] não tem como, na minha geração, na minha classe, na 
minha história, tendo vivido o Brasil que eu vivi, não ter uma atitude dessas, 
então, acho que sou feminista sim e até por solidariedade com todo o 
movimento [...] 

 

As personagens de Ana Maria Machado questionam naturalizações com 

profunda consciência emancipatória (PEREIRA; ANTUNES, 2004), sendo então, 

porta vozes de discursos, que descolonizam imaginários e negam a ordem 

hegemônica, com a aquisição de significados, que rasuram o previamente aceito na 

linha ontológica, do ser, enquanto ser. Encontramos em suas obras infantis e juvenis 

forte presença feminina, protagonizando enredos e denunciando padrões pré-

estabelecidos. 

Segundo Lajolo (2004, p. 17), “ela traz para seus livros o perfil feminino, o 

respeito pela pluralidade cultural, a paisagem dos diferentes Brasis, os conflitos da 

sexualidade”.  Ana Maria Machado marca sua escrita pela visão positiva do negro, 

do índio e pela visão emancipada da figura feminina e, ao colocar esses sujeitos, 

antes marginalizados ou estereotipados pela própria literatura, no centro de suas 

narrativas, a autora possibilita que seu leitor se reconheça, já que vivemos em um 

país “de muitas cores e de diversas origens” (ibid, 2004, p. 20). 

Ana Maria Machado revela sua preocupação com essas temáticas em um dos 

seus artigos O tão da teia: sobre textos e têsteis (2003, p. 177) quando, em 1999, é 
                                                           
40Os críticos utilizaram-se de uma expressão construída pela própria Ana Maria Machado, na obra 
Bisa Bia, bisa Bel, e transformaram em uma característica da escrita da autora, característica essa 
que diz respeito ao trançar de histórias que permeiam uma mesma narrativa, a intertextualidade. 
41 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EsqKHmG-nGY. 
42Festa Literária Internacional de Cachoeira, desde 2011, esse festival literário acontece anualmente 
na cidade de Cachoeira - Recôncavo baiano. 
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convidada a lecionar em dois cursos sobre cultura brasileira na Universidade de 

Berkeley, nos Estados Unidos, e precisa selecionar os conteúdos, escreve 

 

Procurei examinar algumas questões que me parecem essenciais em nossa 
identidade, eixos em torno dos quais gira nossa sociedade. Por um lado, 
focalizei o patriarcado e suas transformações, a forma como se exerce a 
autoridade e se manifesta a obediência ou desobediência, a maneira pela 
qual nosso imaginário literário apresenta o papel da família e a situação da 
mulher.  

 

Temáticas envolvendo o patriarcado, a opressão feminina, questões em torno 

da obediência e da família tornam-se importantes para análise da nossa cultura e 

suas relações de poder, que se estabeleceram desde muito tempo. Ilma Socorro 

Gonçalves Vieira (2004, p. 35) ainda completa: “seu trabalho revela a consciência de 

que a criança e o jovem, da mesma forma que o adulto, estão aptos a refletir sobre a 

realidade e que, motivados por essa reflexão, tornam-se capazes de transformar o 

mundo ao redor”. Estudiosos e críticos, como Vieira, apontam, como característica 

de sua obra, esse intermitente diálogo entre realidade vivida e ficção, característica 

da poética pós-moderna.  

Por isso, o que é visto na literatura de Ana Maria Machado traduz-se em 

convivência entre diferentes pontos de vista, vozes assentadas em posições 

ideológicas distintas, que dialogam e discutem, sempre em constante fronteiras, sem 

visões centralizadas. Trata-se de uma nova possibilidade do texto literário. 

A literatura infanto-juvenil, assim, ganha uma outra significação nos escritos 

de Ana Maria Machado, desmistificando a ideia de que a literatura infanto-juvenil é 

algo menor, inferior àquela destinada para adultos. Em suas obras, os temas são 

tratados de forma lúdica, mas profunda, aproximando-se cada vez mais de uma 

linguagem coloquial, “atestando, porém, o domínio da Língua Portuguesa em nível 

de excelência” (PEREIRA, 2004, p.139). 

A liberdade atravessa toda a produção de Ana, tanto em suas temáticas, 

quanto em sua forma de escrita, não obedecendo a estilísticas convencionais ou a 

temáticas predispostas, promovendo, desta forma, uma transformação do objeto 

literário e do sujeito/leitor. 

Nos subitens seguintes, nos deteremos nas duas obras escolhidas para 

análise, nesta pesquisa, buscando estabelecer elos tanto com as teorias de 

identidade de gênero, como da enunciação discursiva, à luz da teoria bakhtiniana, 
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na tentativa de entender a literatura de Ana Maria Machado como mecanismo, que 

subverte a ordem naturalizada de gênero. 

 

 

 

4.2 Bisa Bia, Bisa Bel em um trançar discursivo sobre gênero 

 

Bisa Bia, Bisa Bel (2000)43 é uma publicação da escritora Ana Maria 

Machado, classificada como juvenil. É uma das obras mais conhecidas da escritora, 

sendo bastante elogiada pela crítica. Ganhou muitos prêmios44, inclusive, antes 

mesmo de sua publicação. 

Sobre essa obra, Ana Maria Machado (2000 [1981], p. 64) escreve 

Quando escrevi Bisa Bia, Bisa Bel só estava com muita saudade de minhas 
avós. Vontade de falar sobre elas com meus dois filhos. Não imaginava que 
pouco depois ia ter uma filha e essa linhagem feminina ainda ia ficar mais 
significativa para mim. Nem que a história ia fazer tanto sucesso, ganhar 
tantos prêmios, ser escolhida como um dos dez livros infantis brasileiros 
essenciais, ser traduzido pelo mundo a fora e, sobretudo, tocar tanto os 
leitores. 

 

O livro tornou-se um ícone do seu trabalho e marca profundamente seu estilo 

enquanto escritora. Bisa Bia, Bisa Bel traduz a escrita de Ana Maria Machado e dá 

um panorama das diversas características que permeiam toda sua obra, é com essa 

narrativa que seu processo de escrita é caracterizado como trança de história. 

Iniciaremos nossa análise pela capa do livro, pela leitura visual da mesma. A 

capa45 contém elementos que aludem a tempos passados, elementos que não 

encontramos com facilidade no momento atual, são eles: um leque, tesoura de 

costura, agulha (presa a uma linha) e um dedal46. Esses apetrechos, como falamos, 

dizem muito de um tempo de outrora; fato que se confirma no enredo da obra. O 

                                                           
43Sua primeira publicação foi em 1981. 
44Dentre eles estão: Prêmio Maioridade Crefisul, Crefisul (Originais Inéditos) – 1981 -; Lista de Honra, 
IBBY – 1982; - Melhor Livro Infantil do Ano, Ass. Paulista de Críticos de Arte – 1982 -; Selo de Ouro, 
Fund. Nac. do Livro Infantil e Juvenil (Melhor livro juvenil do ano) – 1982 -; Prêmio Jabuti, Câmara 
Brasileira do Livro – 1983 -; Prêmio Noroeste, Bienal de São Paulo (Melhor Livro Infantil do Biênio) – 
1984 -; Os 40 Livros Essenciais, Nova Escola – 1996 -; Américas Award for Children's and Young 
Adult Literature, Consortium of Latin American Studies Programs (CLASP) – 2003. 
452ª edição pela editora Salamandra, do ano de 2000, ilustrada por Regina Yolanda. 
46Elemento, normalmente de metal, feito para proteger o dedo no momento de costura. 
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título configura-se uma aliteração47, causando, além dos efeitos sonoros estilísticos, 

uma brincadeira com seus leitores com a repetição do fonema b no início de cada 

palavra, possuindo quatro e três fonemas cada dupla de palavras, respectivamente. 

Esse fato mostra certo domínio da Língua Portuguesa. Em caráter ilustrativo, segue 

a capa48 do livro: 

 

Figura 1 – Capa do livro Bisa Bia, Bisa Bel (2000): 

 

 

A enredo gira em torno da personagem Isabel, narrada em primeira pessoa, o 

que dá a ela a característica de narrador-personagem e a garota é a protagonista da 

trama. A história inicia-se quando Isabel, uma pré-adolescente, curiosa e 

                                                           
47Figura de linguagem que consiste na repetição de consoantes iguais ou semelhantes, afim de 
intensificar o ritmo, produzindo efeitos estilísticos que dão ênfase ao texto. 
48Disponível em: http://www.fnlij.org.br/site/pnbe-1999/item/205-bisa-bia-bisa-bel.html. 
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questionadora, característica de sua faixa-etária, encontra uma fato de sua bisavó 

Beatriz, a quem ela carinhosamente apelida de Bisa Bia. A garota mantém diálogos 

imaginários, durante toda a história com sua bisavó, em uma troca de experiências 

incessante. 

Embora, na maior parte da história, o diálogo aconteça entre Isabel e sua 

bisavó Beatriz, uma outra voz, igualmente imaginária, ganha espaço nas discussões 

e dilemas de Isabel, a da neta Beta. Essa última é a bisneta de Isabel, que mantém 

contato com ela de um tempo futuro, evidenciando o entrelaçamento de 

passado/presente/futuro. 

Além dessas três personagens, em destaque, existe uma outra que nos 

aponta, em sua fala, caminhos possíveis de significação: a mãe de Isabel, que não 

foi nomeada durante o enredo. Outros personagens fazem parte da narrativa, como: 

Sérgio (garoto por quem Isabel é apaixonada); a professora de História, Sônia; a 

melhor amiga de Isabel, Adriana; Maria e Vitor, dois irmãos que retornam ao Brasil, 

após um exílio e começam a estudar na turma de Isabel. 

Até o quarto capítulo, a história gira em torno de dois eixos: o momento em 

que Isabel encontra a foto de sua bisavó e sobre objetos e costumes antigos. É 

interessante perceber como a autora resgata expressões e utensílios de épocas 

passadas, como introduz seus leitores a um universo com o qual talvez nunca 

tenham tido contato, como podemos constatar nas citações da obra, a seguir. 

A primeira delas trata-se da explicação que a mãe de Isabel dá à garota sobre 

moda, costumes e transportes específicos de seu tempo de criança (MACHADO, 

2000 [1981], p.8): 

 

- A gente ia de bonde, era ótimo, fresquinho, todo aberto. Às vezes tinha 
reboque. Quando a gente pagava a passagem, o motorneiro puxava uma 
cordinha e tocava uma campainha, aí mudava um número numa espécie de 
relógio que ficava lá no alto e marcava quantas pessoas viajavam no bonde. 

 

 

É interessante perceber, ao analisar a fala desta personagem, algum tipo de 

desdém, pois ela não se refere ao tempo passado e seus mecanismos como sendo 

atrasados ou ruins, ao contrário, aparenta atmosfera de um certo encantamento pelo 

que foi vivido. Outro momento que também evidencia esse caráter explicativo 

mostra-se quando a própria menina explica a cor de um retrato antigo: 
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E não era nem colorido, nem preto e branco. Era marrom e bege clarinho. 
Mamãe disse que essa cor de retrato velho chamava sépia. E não ficava 
solto, que nem essas fotos que a gente tira e busca depois na loja, num 
álbum pequeno ou dentro de um envelope. Nada disso. Esse retrato oval e 
sépia ficava preso num cartão duro cinzento, todo enfeitado de flores e 
laços de papel mesmo, só que mais alto, como se o papelão estivesse meio 
inchado naquele lugar. 

 

 

Além dessas duas passagens, a autora faz alusão a vários outros objetos, 

expressões e costumes: brinquedo antigo chamado arco, geladeira feita de madeira, 

coleção de cartões postais que as famílias faziam; objetos como: bufê49, 

bombonièr50, mosquiteiro, penteadeira, entre outros. Há uma troca constante de 

aprendizados construídos pela narrativa: “Bisa Bia e eu somos capazes de ficar 

horas assim, batendo papo explicativo – como ela gosta de chamar. Ela explica as 

coisas do tempo dela, eu tenho que dar as explicações do nosso tempo” 

(MACHADO, 2000 [1981], p.26). 

Além da aliteração, que citamos anteriormente, Ana Maria Machado faz uma 

brincadeira com as palavras parônimas cavaleiro e cavalheiro, e nesse jogo, explica 

a diferença entre ambas, revelando mais uma vez a importância dada às questões 

da língua, porém sua linguagem aproxima-se ao máximo da coloquial, utilizando-se 

até de gírias, o que é perfeitamente natural, devido ao meio, em que vive a 

personagem Isabel. Essa característica da escrita de Ana figura-se como uma 

tentativa, assertiva, ao nosso ver, de aproximação com seus leitores, tanto 

abordando temáticas pertinentes à idade, quanto à linguagem proximal, muito 

evidenciada no seguinte fragmento (MACHADO, 2000 [1981], p.5): 

 

Sabe? Vou lhe contar uma coisa que é segredo. Ninguém desconfia. É que 
Bisa Bia mora comigo. Ninguém sabe mesmo. Ninguém consegue ver. 
Pode procurar pela casa inteira, duvido que ache. Mesmo se alguém for 
bisbilhotar num cantinho da gaveta, não vai encontrar. 

 

 

O tom de segredo que a autora imprime, nessa passagem, torna o leitor 

alguém íntimo, próximo, alguém em quem a personagem pode confiar para revelar 

algo confidencial e pessoal de sua vida, um verdadeiro amigo. 
                                                           
49Espécie de aparador que, normalmente, servia para colocar fruteiras. 
50Recipiente onde se colocavam doces. 
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Partiremos agora para a análise das personagens que, a nosso ver, 

configuram-se como fundamentais para o desenrolar da trama e para atingirmos os 

objetivos propostos por esta dissertação. 

A primeira delas é Beatriz, Bisa Bia, uma senhora que vive por volta do século 

XIX, extremante conservadora e com uma bagagem ideológica inteiramente 

machista, sendo seu discurso reflexo disso, das convenções e das verdades 

vinculadas à sua época. Bisa Bia, submersa nos discursos de sua época, 

compreende que a masculinidade e a feminilidade pertencem a polos opostos, com 

limites bem definidos, como podemos ver na passagem a seguir (MACHADO, 2000 

[1981], p. 11) 

Ela [bisa Bia] não gosta de ver menina usando calça comprida, short, todas 
essas roupas gostosas de brincar. Acha que isso é coisa de homem, já 
pensou? De vez em quando ela vem com umas ideias assim esquisitas. Por 
ela, menina só usava vestido, saia, avental, e tudo daqueles bem bordados, 
e de babado. (grifos nossos) 

 
 

Essa ideia, problematizada e combatida pelo pós-feminismo, identifica que 

tais polos são construídos simbolicamente pela cultura. No passado, porém, 

acreditava-se que existiam biologicamente uma natureza feminina e uma natureza 

masculina, responsáveis por criar sujeitos, que só por serem dotados de genitálias 

diferentes, deveriam seguir padrões impostos, específicos da categorização binária. 

Essa noção de natureza e verdade sobre o sexo é fruto, segundo Butler (2015 

[1990], p.44), de práticas reguladoras, normas construídas socialmente, a fim de 

regular os sujeitos. Tais normas, que também alimentam todo o sistema da 

heterossexualidade compulsória, fundaram identidades tidas como coerentes e 

aceitáveis, instituindo “a produção de oposições discriminadas e assimétricas entre 

“feminino’ e ‘masculino’, em que esses são compreendidos como atributos 

expressivos de ‘macho’ e de ‘fêmea’”. 

Transcreveremos algumas passagens e falas da personagem em questão, 

para melhor evidenciar o que acabamos de afirmar: 

- Ah, menina, não gosto quando você fica correndo desse jeito, pulando 
assim nessas brincadeiras de menino. Acho muito melhor quando você fica 
quieta e sossegada num canto, como uma mocinha bonita e bem-
comportada (ibid, p.18). 
 
- O que é muito feio não é o assovio. É uma menina assoviando, uma 
mocinha que não sabe se comportar e fica com esses modos de moleque 
de rua (ibid, p.20). 
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- Viu só? Ele acha você parecida com um menino. Homem não gosta disso. 
Agora ele fica pensando que você é um moleque igual a ele e vai levar uma 
goiaba de presente para aquela menininha bem arrumada e penteada que 
está esperando quieta na calçada... Finge que se machuca, sua boba, 
assim ele te ajuda. Chora um pouco, para ele cuidar de você (ibid, p.37). 
 
- Menina de sua idade não devia estar pensando em namoros, isso não fica 
bem. Menina de sua idade deve brincar de roda, fazer comidinha, pular 
amarelinha, costurar roupa de boneca...(ibid,p.39). 

 

Esse discurso binário reflete uma visão restritiva acerca dos gêneros. 

Equívoco cometido, aliás, pelos movimentos feministas das primeiras ondas, não tão 

regulador como o da personagem. A primeira e segunda ondas ainda reivindicaram 

a emancipação feminina a partir de padrões de comportamento corretos para 

homens e mulheres, baseados em uma espécie de essência; uma vez que são 

tributárias do projeto emancipatório da modernidade 

O caráter dicotômico baseou o discurso pregado por toda a história, 

designando sempre o caráter proativo ao homem e o passivo à mulher, como se a 

mulher não passasse de um vaso que tem a obrigação de ser um bom receptáculo 

(PERROT, 2017 [2007]). Essa regulação binária, no falar de Butler (2015 [1990]), 

não só oprime a mulher, mas suprime a multiplicidade sexual, ou seja, não leva em 

conta que existem outras identidades que não se sentem representadas pelas 

categorias homem e mulher – meramente performáticas. 

Bisa Bia, Bisa Bel é todo marcado pela interação entre as personagens e, 

consequentemente, pelo diálogo, sendo somente através dessas relações dialógicas 

que o sujeito se constitui enquanto um ser responsivo, através do seu olhar para si e 

para o outro (no caso dessa obra, em particular, um olhar para o mundo), já que, 

segundo Bakhtin (2010 [1975], p.88) “a orientação dialógica é naturalmente um 

fenômeno próprio a todo discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer 

discurso vivo”.   

O diálogo, por sua vez, é marcado por contraposição de valores, por vozes 

que ora convergem, ora divergem. Fazendo eco às palavras de Bakhtin, Faraco 

(2009, p. 21) nos ajuda a refletir: 

O mesmo mundo, quando correlacionado comigo ou com o outro, recebe 
valores diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos. E 
essas diferenças são arquitetonicamente ativas, no sentido de que são 
constitutivas dos nossos atos (inclusive de nossos enunciados): e na 
contraposição de valores que os atos concretos se realizam; é no plano 
dessa contraposição axiológica (é no plano da alteridade, portanto) que 
cada um orienta seus atos. 
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A segunda personagem é Isabel e seu discurso evidencia um despertar 

feminino, com a busca por direitos iguais e autonomia; embora ainda binário, ele 

demonstra certa consciência feminista. Na tentativa de resolver a questão da 

desigualdade, acaba elegendo como ideal de equiparação, o padrão 

comportamental masculino. Isabel, como ela mesma se autodenomina, essa trança 

de gente, está emaranhada em vários discursos, aberta às possibilidades, 

constituindo-se enquanto sujeito autônomo. Algumas passagens ilustram melhor 

nossa análise: 

 

Xinguei um palavrão bem xingado (nem era dos piores, mas é que qualquer 
palavrinha pode ser um horror para os delicados ouvidos de Bisa Bia) e saí 
pela rua assoviando, vestida na minha calça desbotada, calçada nos meus 
tênis, chutando o que encontrava pela frente. Bem moleca mesmo (ibid, 
p.32). 
 
Olha, Bisa Bia, quer saber de uma coisa? Isso tudo foi muito antigamente. 
Hoje em dia, é justamente o contrário. Menina do meu tamanho não casa, 
não. Mas namora, se quiser, sabe? Namoro de menina, que é diferente de 
namoro de mulher maior, mas é namoro, sim. E, na hora de casar, não são 
mais os pais que resolvem. É a gente mesma. Estamos inventando um jeito 
novo pra essas coisas, sabe? (ibid, p.40). 
 
Não me interessa o seu tempo! Quando é que você vai entender que hoje 
em dia tudo é muito diferente? Eu sou eu, vivo no meu tempo, e quero fazer 
tudo o que tenho vontade, viver minha vida, sacou, Bisa Bia? Eu sou eu, 
ouviu? (ibid, p.43). 
 

 

Isabel já demonstra nítidas mudanças em seus pensamentos frente ao que 

seria ser mulher51, isso refletia em seu modo de se vestir, de se comportar e nas 

próprias brincadeiras de que mais gostava: ela adorava vestir calça jeans, tênis, 

brincar de bola e subir em árvores com os meninos de sua rua, coisas que muitas 

meninas da sua época não faziam.  

Porém, Isabel permanece indecisa frente aos posicionamentos das outras 

duas personagens, o discurso dela tende para um lado, e para o outro, e sua própria 

constituição se dá nesse entrecruzamento. Os diálogos que ela mantém tanto com 

Bisa Bel, como com Neta Beta são sempre marcados por conflitos, pois ambas se 

enquadravam em seus sistemas de valores e de dentro deles respondiam, 

manifestando posições distintas frente ao mundo. 

                                                           
51Termo em processo, em contínua construção, e ressemantização (BUTLER, 2015). 



79 

 

Outro ponto problematizado nessa narrativa é a questão da mudança de 

sobrenome pela qual a mulher passa, assim que se casa. Atualmente, muitas 

mulheres já optam por não mudarem sem nomes, porém, essa não era uma prática 

permitida e há algum tempo atrás, as próprias mulheres faziam questão de ter o 

sobrenome do marido, era naturalizado o pertencimento a uma figura masculina, 

quando não ao pai, ao marido. Isabel aponta indícios de subversão quando dialoga 

com a mãe sobre a temática (MACHADO, 2000, p.47): 

 

- Por que minha avó é Almeida e eu sou Miranda? 
- Porque quando sua avó casou, ficou sendo Ferreira, e eu nasci sendo 
Ferreira. Mas quando casei, fiquei sendo Miranda, que é o sobrenome do 
seu pai. 
- Mas eu quero ter o mesmo sobrenome de você, da vovó e da Bisa Bia. 
- Não pode, filha, cada uma de nós ficou com um sobrenome diferente. 
Mulher quando casa é assim. 
- Meu pai, meu avô e meu bisavô, todos têm o mesmo sobrenome? 
- Do lado dele, tem... Porque são homens. 
- Eu não quero. 
- Não quer o quê? Não quer casar? 
- Não quero mudar de sobrenome. 
- Isso você resolve mais adiante, com seu marido. 
Mas eu estava decidida mesmo: 
- Não. Já resolvi. O nome é meu. Desde que nasci. Meu marido ainda nem 
me conhece. Não tem nada com isso. 

 

Essa personagem, embora já nesse contexto emancipado, demonstra, por 

vezes, através da repetição de discursos machistas, a naturalização de ordens 

postas. O fragmento a seguir evidencia um momento de desentendimento entre 

Sérgio, o garoto por quem Isabel é apaixonada, tornando-se um bom exemplo do 

que afirmamos: “Eu já ia ficando com raiva quando lembrei que minha tia diz que 

homem é assim mesmo, vive ocupado com coisas mais importantes, não entende 

muito de moda, a gente precisa ter paciência com eles” (ibid, p.14). 

O menosprezo e estereotipação do universo feminino são nítidos nesse 

trecho, bem como a supervalorização do universo masculino, sempre mais 

importante e glorioso. Por carregar nas costas grandes responsabilidades, o homem 

está voltado para os assuntos que envolvem o mundo, a sociedade, o público, 

enquanto à mulher é, notoriamente, destinado o universo da moda, do lar, do 

particular, delegando-lhe ainda a obrigação do entendimento e da necessária 

paciência com as limitações masculinas. 

Neta Beta – terceira personagem - aparece quase no fim da narrativa, 

marcando (historicamente) a ordem dos acontecimentos. Encontramos uma visão 
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totalmente tomada por uma consciência feminista, que rompe com a ordem 

essencialista e dualista. As falas dessa personagem mostram a liberdade e a força 

do indivíduo que, antes de mais nada, precisa ser livre para fazer suas escolhas e 

ser realmente o que quiser ser, sem as amarras hegemônicas. 

 

- Faça o que você bem entender! Não deixe ninguém mandar em você 
desse jeito (ibid, p.32). 

 
- Não finge nada. Se ele não gosta de você do jeito que você é, só pode ser 
porque ele é um bobo e não merece que você goste dele. Fica firme (ibid, 
p.37). 
 
 

Interessante perceber a descentralização do sujeito, através da negociação 

criada entre os discursos da personagem. Ana Maria Machado não coloca discursos 

antes marginalizados, como a emancipação feminina, no centro, como verdadeiros, 

ideais, mas confronta-os a discursos opostos, procura um entremeio, possibilidades, 

não limita suas personagens a permanecerem como são, antes, abre caminhos para 

a pluralidade. Veremos, no fragmento transcrito abaixo, como a personagem Isabel, 

em diálogo com neta Beta, coloca-se nesse lugar fronteiriço, das não-limitações 

(MACHADO, 2000, p.49): 

 

- E você aí, deixa de ser boba, perdendo seu tempo, espetando agulha num 
pano, só para agradar um bobalhão que ri de você, só para bancar a 
menininha fina. Para que fingir? Tem horas que não dá mesmo para fingir. 
Largue isso e vá fazer alguma coisa útil. 
Foi a vez de me chatear com ela: 
- Não se meta onde não é chamada. Nem sei quem você é, e fica aí dando 
palpite na minha vida. Pois fique sabendo que não estou perdendo tempo 
nenhum, estou descobrindo que gosto muito de bordar, como gosto de 
patinar, de ler, de dançar, de ver televisão, de ir à praia, de brincar na 
calçada, de fazer um monte de coisas... E não estou fazendo isso para 
agradar a ninguém. Só a mim mesmo. 

 

A mãe de Isabel, última personagem que selecionamos para analisar, não é 

nomeada ao longo da narrativa. Sabemos que é arquiteta, dedicada ao trabalho, 

vive sempre ocupada, dispensando pouco tempo às atividades domésticas, o que 

foge ao esperado pela época, como narra a personagem Isabel (ibid, p.6): 

 

Minha mãe é gozada. Não tem essas manias de arrumação que muita mãe 
dos outros tem, ela até que vai deixando as coisas meio espalhadas na 
casa, um bocado fora do lugar, e na hora em que precisa de alguma coisa 
quase deixa todo mundo maluco, revirando pra lá e pra cá. 
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É notório o caráter transgressor impresso nessa personagem. Ela foge ao 

estereótipo de mãe exemplar, a que mantém a organização da casa e dos filhos, a 

que deve criar pelo exemplo e o exemplo, nessa perspectiva, é a dedicação aos 

assuntos do privado. Outro exemplo dessa mãe violadora das regras, tão bem 

definidas de uma época, pode ser notado no trabalho fora de casa e no desapreço 

pelas tarefas domésticas. No excerto a seguir, Isabel questiona sobre o uso dos 

lenços de pano, que usavam antigamente e as tarefas enfadonhas atribuídas à boa 

dona de casa: 

 

- Alguns eram, tão bonitinhos..., mas dava muito trabalho para lavar, passar 
e engomar. Outros eram estampadinhos. Mas assim que começaram a 
aparecer os lenços de papel, eu logo aderi, achei a coisa mais prática do 
mundo. Uma das coisas mais desagradáveis em matéria de trabalho 
doméstico sempre foi lavar lenço de resfriado. [...] 
- Acho que também eram um sintoma de um tempo em que as mulheres 
geralmente não trabalhavam fora e ficavam inventando trabalho dentro de 
casa para se sentirem úteis. Já imaginou que tristeza devia ser passar os 
dias esperando o marido e os filhos chegarem? Um monte de empregadas 
e só um trabalho pouco criativo em casa? 

 
 

Após essa fala, a autora, através de suas narradoras, propõe outra 

negociação e descentralização da emancipação feminina, não pretendendo sugerir 

que seja ela a melhor opção para a mulher, mas que também existem outras 

possibilidades de trabalho além-lar (ibid, p.46): 

 

- Você acha que o trabalho de dona-de-casa é só inventado, mãe? Não é 
útil? 
- Não é isso que eu quis dizer. Acho que me expliquei mal. O que eu acho é 
que é um trabalho que não transforma o mundo, não melhora as coisas, é 
só manter como estava, lavar para ficar limpo e depois sujar, cozinhar para 
comer e depois ter mais fome, sei lá... Claro que educar filho é trabalho que 
transforma o mundo, mas isso é coisa que pai também faz, e mãe que 
trabalha fora também... 

 

Essa personagem marca a presença de um ser transcendente na narrativa, o 

qual Beauvoir (1980 [1949]) caracteriza como sendo o sujeito que está além das 

limitações impostas por uma certa natureza – biologia – ou até mesmo por 

costumes, tabus e leis determinadas socialmente e que destinam à mulher um lugar 

junto as imanências femininas. A sociedade patriarcal e sexista tenta encerrar a 

mulher à imanência, ou seja, um sujeito que tem sua liberdade totalmente limitada a 
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confinamentos tanto físicos, quanto simbólicos e psicológicos. Beauvoir (1980 

[1949]) entende a mulher como uma realidade móvel, “um vir-a-ser”, indivíduo que 

“transcende para o mundo e para o futuro”. A filósofa existencialista entende ainda 

que todo sujeito é imanente e transcendente, afirmando que 

 

O paternalismo, que reclama a mulher no lar, defini-a como sentimento, 
interioridade e imanência; na realidade, todo existente é, ao mesmo tempo, 
imanência e transcendência; quando não lhe propõe um objetivo, quando o 
impedem de atingir algum, quando frustram em sua vitória, sua 
transcendência cai inutilmente no passado, isto é, recai na imanência, é o 
destino da mulher no patriarcado (ibid, p. 301). 

 

Desse modo, temos momentos bem marcados discursivamente, que refletem 

e refratam discursos que pertenceram/pertencem a épocas e a grupos distintos, 

sendo impossível significar sem refratar (FARACO, 2009), sem criar algo novo sobre 

o que refletimos, a partir de nossas concepções individuais. 

Considerando o caráter dialógico da linguagem, Bisa Bia, Bisa Bel, figura-se 

para nós, no dizer de Bakhtin (2010 [1975]), como “construção hibrida”, “um tecido 

de muitas vozes”, vozes essas que se entrecruzam, completam-se, respondem-se, 

chocam-se e contrastam-se. Constituindo-se então, como uma obra polifônica, pois 

as vozes mostram-se durante toda narrativa, posicionando-se ideologicamente 

“como seres autônomos, exprimindo sua própria mundivalência, pouco importa 

coincida ela ou não com a ideologia própria do autor da obra” (LOPES, 2011, p.74). 

Temos então, individualmente, os discursos de cada personagem como uma 

resposta a esse ser feminino, que se constituiu em cada época de um jeito diferente, 

mas também temos um discurso coletivo que tanto tem seu caráter responsivo 

prospectivo, quanto retrospectivo. Logo, a obra mostra tanto os diálogos de Bisa Bia 

e Isabel como respostas ao enunciado de Neta Beta, como o dessa última também, 

criando condições de resposta aos posicionamentos das primeiras. 

O discurso de Isabel está em constante posição responsiva para com os das 

outras duas personagens. Quando essa posição não se revela imediatamente de 

forma verbalizada, demonstra-o, através de seu comportamento, quando começa a 

bordar, por exemplo, manifesta uma compreensão e uma atitude responsiva ao 

discurso de Bisa Bia, ou, quando ainda, em diálogo com sua bisavó, explicita sua 

vontade de ter autonomia em sua vida, tendo uma atitude responsiva ao discurso 

subversivo de neta Beta. 
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Sendo assim, temos aqui uma produção axiológica, que coloca em profunda 

dialogização as vozes sociais que constituem o enredo, que ora se contrapõem, ora 

se diluem, “numa intrincada cadeia de responsividade” (FARACO, 2009) e que se 

constituem como um discurso de resistência feminista frente às realidades de 

opressão e subalternidade da mulher. 

Por fim, a literatura de Ana Maria Machado introduz dois novos personagens, 

já no fim da narrativa, que voltaram de um longo período no exílio, na medida em 

que a ditadura militar começou em 1964, recrudescendo nos anos seguintes, com 

toda sorte de arbítrio. A narrativa mostra também alguns costumes vividos por eles 

fora do Brasil, e revelando lembranças dos antepassados, narrando histórias de 

escravidão ou da exploração trabalhista. 

O próximo subitem se debruçará na outra obra escolhida para análise da 

mesma escritora, A princesa que escolhia (2012 [2006]), com o objetivo de 

evidenciar vozes, que permeiam a narrativa, constituindo-se como ferramenta de 

emancipação feminina. 

 

 

 

 

4.3 Sobre princesas que escolhem: repensando representações femininas em     

A princesa que escolhia 

 

O livro que iremos analisar agora, A princesa que escolhia (2012 [2006]), 

também de autoria da escritora Ana Maria Machado, classificado como literatura 

infantil, está entre os livros recomendados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil (FNLIJ). 

Através da releitura dos contos de fada clássicos, Ana Maria Machado 

evidencia um processo de intertextualidade. Esse termo não aparece na obra de 

Bakhtin, sendo introduzido por Julia Kristeva através de uma análise da obra do 

filósofo russo. Fiorin (2016 [2006], p.57), à luz das análises de Kristeva, explica que 

a intertextualidade é “cruzamento de superfícies textuais, um diálogo com várias 

escrituras”. Retomando histórias que envolvem reis e princesas e aspectos 

resgatados de outros clássicos, a autora apresenta uma nova roupagem para tais 
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histórias, rompendo com estereótipos construídos socialmente, dando voz e 

protagonismo a uma princesa (categoria por muito tempo silenciada), que se 

descobre tendo direito de escolha sobre sua vida. 

Comecemos a análise pelo título da obra, A princesa que escolhia nos sugere 

a existência de princesas, que não escolhem, ou, ao contrário, não seria necessário 

evidenciar tal característica, se as relações de gênero fossem equânimes. O título 

por si só já se configura como uma ruptura aos valores vinculados ao patriarcado52, 

que sempre deu protagonismo às figuras masculinas e lugares de menos destaque à 

feminina. Ana Maria Machado rompe essa divisão maniqueísta, permitindo a livre 

circulação de seus personagens, sem soberania de uns sobre outros. 

Como vimos anteriormente, a linguagem de Ana Maria Machado aproxima-se 

de seu público alvo, sem deixar de demonstrar maestria no uso da Língua 

Portuguesa. Utiliza-se de recursos estilísticos como neologismo, brincando com a 

junção da palavra príncipe com a palavra abismo, formando principício, e a rima, 

embora a obra seja em prosa (MACHADO, 2012 [2006], p.15): 

 

Tinha histórias de encantos e perigos, de reis e princesas, de magos e 
inimigos, de bichos e riquezas. De monstros e horrores, de lobo na floresta, 
de bailes e amores, de povo dançando em festa. De cavaleiros e dragões, 
de fadas e feiticeiras, de gigantes e anões, de múmias e caveiras. De 
naufrágios e tesouros, de caravanas no deserto, de palhaços e besouros, 
de fada madrinha por perto. 

 

Nenhum dos personagens é nomeado. Eles são descritos no desenrolar da 

narrativa, caracterizados por seus principais atributos, como se pertencessem a 

grupos distintos e, por sua vez, homogêneos. Três deles, de maiores destaques, 

foram escolhidos para compor nossa análise, com a mesma justificativa dada em 

relação à obra no enfoque anterior, e esses personagens figuram-se como 

fundamentais para evidenciar as principais vozes que permeiam a narrativa, sendo a 

observação de seus diálogos pertinente, para se chegar aos objetivos da presente 

pesquisa. 

O livro é narrado em terceira pessoa, com a presença de um narrador 

onisciente, intercalado com o diálogo dos personagens. A história acontece em um 

reino moderno e computadorizado e gira em torno da vida de uma princesa “muito 

                                                           
52Utilizamos a categoria patriarcado em seu sentido já ressemantizado por Butler, levando em conta 
que tal categoria nos sugere a subordinação ao sistema machista, sem ignorar suas intersecções, e 
não como um patriarcado universal. 
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boazinha e bem-comportada” 53 que só sabia dizer “sim, senhor” 54, mas que, certo 

dia, resolveu dizer “desculpa, mas acho que não” 55, reivindicando seu direito de 

escolhas e liberdade e transgredindo uma conduta imposta. Castigada, por 

expressar suas vontades, o que nos remete à ditadura do silêncio pelo qual passou 

suas antecessoras, a princesa é presa em uma torre56, para que tenha tempo de 

refletir suas atitudes e volte a corresponder aos padrões de “boazinha”. Nessa torre, 

a princesa tem contato com um universo de livros, que vão das obras impressas, às 

virtuais, que lhe abrem os mais diversos caminhos do conhecimento. O ápice do 

protagonismo da princesa é atingido quando a mesma descobre a causa de uma 

epidemia, que estava afligindo a população, sendo dado a ela, como prêmio por tal 

descoberta, a liberdade de poder escolher os percursos de sua vida.   

O pai da princesa, por outro lado, é descrito como “mandachuva” (ibid, p.8) 

 

Ele era do tipo que achava que príncipe serve para andar a cavalo, 
enfrentar gigantes e matar dragões, mas que princesa só serve para ficar 
aprendendo a ser linda e boazinha, enquanto seu príncipe não vem. 

 

Tal personagem reproduz, através de suas falas, um sistema social de base 

patriarcal, que mantém distintas as caracterizações entre príncipes e princesas, que 

conserva intacta a hegemonia masculina sobre a feminina, relegando a mulher ao 

lugar do outro, do segundo dos pares. Sobre a questão do outro, Beauvoir (1980 

[1949], p.299) esclarece que, entre os sexos, o masculino se pôs sobre o feminino 

como essencial, colocando a mulher como “o Outro absoluto, sem reciprocidade, 

recusando contra a experiência que ela seja um sujeito, um semelhante”. Esse 

sistema é fortemente alimentado pela diferença sexual e o binarismo hierárquico, 

que, como vimos, utilizam os argumentos, que giram em torno de características 

inerentes e naturais ao sexo masculino, como, por exemplo, sua força física 

(COLLIN, 2009). 

A mulher era delimitada pelo seu sexo e ele determinava sua importância e 

sua função na sociedade (PERROT, 2017 [2007]). Essa visão naturalista foi 

combatida por Beauvoir ao longo dos seus estudos, quando suas pesquisas 

                                                           
53MACHADO, 2012, p. 7. 
54 MACHADO, 2012, p. 7. 
55 MACHADO, 2012, p. 8. 
56 A autora faz referência com a obra de Rapunzel, dando à sua personagem cabelos longos, como a 
personagem do clássico. 
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evidenciam a não existência de definições biológicas e imutáveis, que alimentaram 

categorias sociais hierárquicas. Nesta ordem de ideias, a mulher não era inferior ao 

homem por causa de sua genitália, mas por construções simbólicas de bases 

sociais. 

Tal política “que constrói e mantém essa distinção oculta-se por trás da 

produção discursiva de uma natureza e, a rigor, de um sexo natural que figura como 

a base inquestionável da cultura” (BUTLER, 2015 [1990], p. 75). É através da 

repetição que esses discursos se naturalizam e garantem igualmente status de 

verdade. 

Voltando à obra A princesa que escolhia, a infanta foi deixada trancada em 

uma torre, por sua conduta rebelde, a fim de que se tornasse disciplinada. Tal 

atitude paterna manifesta um viés absolutista próprio do modo de produção feudal, 

em que o rei-pai ditador e tirano impõe seu poder também sobre as relações entre 

os sexos. Perrot (2017 [2007]) salienta que, a partir do século XVIII, foi disseminada 

a crença na irracionalidade atribuída à mulher. E esta, quando optava por 

comportamento desviante das normas, poderia receber castigos severos, prisões e 

até a morte. 

Apesar da hegemonia masculina patriarcal, imposta à mulher, nem por isso 

deixamos de evidenciar, na obra em questão, o caráter de resistência e negociação, 

por parte da princesa, diante de um pai tirano. Como exemplo, citamos o momento 

em que o rei é chamado e este não se furta ao encontro da filha, a fim de se inteirar 

sobre a descoberta da suposta cura para a epidemia: “Ele era mandão e teimoso, 

mas gostava da filha e estava com muita saudade dela. Só não tirava a princesa da 

torre porque não queria dar o braço a torcer. Mas aproveitou o pretexto e veio logo” 

(MACHADO, 2012 [2006], p.19). A partir do diálogo entre o rei e a princesa e do 

denominador comum a que chegam, da negociação efetiva e produtiva estabelecida 

entre as partes, a princesa consegue ser libertada da torre. Ela consegue sair 

daquele lugar inóspito por méritos, exclusivamente seus, configurando-se como uma 

atitude heroica. 

A segunda personagem, de pouquíssima ação, trata-se da rainha, mãe da 

princesa, “que também era boazinha demais” (MACHADO, 2012 [2006], p.8) e 

apegada à tradição. Presa ainda à dicotomia hierárquica, que atribui ao homem a 

supremacia e soberania, corresponde à esposa exemplar, submetida ao privado. 
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Destinada apenas ao cuidado dos filhos, devia somente exercer ofícios compatíveis 

com sua natureza (PERROT, 2009 [1991]), como evidenciamos no diálogo, que 

mantém com a filha, em uma de suas visitas: 

 

- Como é, minha filha? Vai tomar jeito? Resolveu ser boazinha e dizer 
sempre sim? 
- Ai, minha mãe! – suspira a princesa. – Não dá mesmo. Eu quero é poder 
escolher sempre. 
- Escolher? Como assim? 
- Só quando a gente pode dizer não é que tem graça dizer sim. 

 

Sem nenhuma outra ação na obra, essa personagem limita-se à função de 

mediadora da relação entre a filha e o pai, responsável por sua educação e 

manutenção dos papéis sociais dentro da própria família. Reflexo de uma sociedade 

patriarcal, como as dos reinados do Ocidente, por exemplo, ela é fruto das cresças e 

discursos naturalizados em dada época, muitos deles perpetuados até na 

atualidade. Dessa forma, a mãe da princesa mostra-se passiva às adversidades e é 

desprovida de iniciativas para qualquer tomada de decisão; por isso, permanece na 

imanência (BEAUVOIR, 1980 [1949]). 

Perrot (2017 [2007], p.18) salienta ainda que essa visão passiva da mulher foi 

muito descrita nas crônicas medievais, as quais narravam rainhas e princesas em 

seus extremos. Apresentavam-se corteses ou cruéis, pois só nessa condição 

maniqueísta é que conseguiam espaço nas narrativas, “é preciso ser piedosa ou 

escandalosa para existir”. 

A princesa, por sua vez, situa-se no meio termo entre essas representações 

clássicas referidas por Perrot. Em atenção à obra em análise, a infanta corresponde 

a toda transgressão. Ana Maria Machado, assim, inaugura uma princesa que 

escolhe se emancipar, sem benevolências ou maldades. Após romper com o papel 

tradicional da princesa boazinha, a protagonista da narrativa transforma o seu 

castigo em processo de construção de conhecimento, ao descobrir o universo 

grandioso, que sua prisão, tanto mental, quanto física, lhe acarretaria; alcançando a 

transcendência (BEAUVOIR, 1980 [1949]). 

A prisão foi uma espécie de salvação (MACHADO, 2012 [2006], p. 11): 

 

Foi a maior sorte da vida da princesa. Porque essa torre ficava bem isolada 
do resto do castelo. Na verdade, eram os antigos aposentos de um mago 
que saíra para viajar e nunca mais voltou. Tinha uma biblioteca aonde 



88 

 

quase ninguém ia. E dava para um jardim fechado por um muro alto, onde 
quase ninguém entrava. 

 

Do alto da torre, a princesa teve uma visão privilegiada da infinitude dos 

campos, que a cercavam. Daí, podia avistar montanhas, bosques e até o mar, algo 

anteriormente bloqueado pelos muros do castelo. Embora presa, a sensação de 

liberdade tomava conta da protagonista, tanto pela visão privilegiada de lugares, que 

ela não imaginava que existissem, como pelo universo literário e virtual. O 

conhecimento adquirido pelas diversas leituras empreendidas contribuiu para 

fomentar seu desejo de emancipação. A torre transforma-se então de um espaço de 

reclusão, em algo propiciador ao encontro do saber 

A visão de um mundo ainda não visto pode ser entendido como tudo aquilo 

que foi por anos negado à mulher, presa às grades físicas ou imaginárias, limitada e 

condicionada, que era, ao permitido pelo masculino. O saber lhe fora negado 

durante muito tempo, era contrário à feminilidade, uma vez que as mulheres eram 

educadas, mas não instruídas: família e religião constituíam-se nos pilares de tal 

educação (PERROT, 2011 [1991]). 

Assim que foi libertada da torre, como vimos, por seus próprios méritos, a 

princesa ganha como prêmio o poder de escolha e subverte assim todo o ideário de 

submissão feminina. Desta sorte passa a fazer suas próprias escolhas (MACHADO, 

2012 [2006], p.24): 

 

Escolhia a roupa que ia vestir, a comida de que gosta, o filme a que ia 
assistir. Às vezes, quando as escolhas dela não combinavam com as dos 
outros, era preciso chegar a um acordo: um dia viam um jogo de futebol 
como o pai queria, outro dia o desenho animado dela, outro dia a novela da 
mãe. Ou combinavam os horários em que cada um via televisão. 

  

Mais uma vez, a negociação transita pela obra, evidenciando que a liberdade 

é que possibilita fazer escolhas individuais, em interação com as alheias também. 

Mas as decisões da princesa iam além da diversão e hobbies. Preferiu, por exemplo, 

estudar em uma escola e não em casa, incluir os colegas de classe nas atividades 

de grupo e optar por não se casar. 

Um ponto simbólico, mas fundamental na leitura da obra, é uma questão 

relacionada ao cabelo da protagonista. Antes de ser presa à torre, a princesa tinha 

cabelos muito longos, similares aos de Rapunzel, costume, como revela Perrot 

(2011 [1991]) secular, o cabelo para a mulher é símbolo de feminilidade e sedução, 
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constituinte essencial de sua imagem. Após sair da torre, a princesa aparece na 

ilustração da narrativa com os cabelos cortados, sinal da emancipação instaurada 

pelo feminismo a partir dos anos 20 e 30, como aparece em obra como La garçonne 

(1922) de Victor Marguaritte. 

O casamento ainda é assunto polêmico e debatido atualmente, como uma 

espécie de obrigação, e até mesmo discursos mais essencialistas destinam a ele a 

completude da mulher, assim como a maternidade. A princesa, por outro lado, 

relega, mesmo que momentaneamente, esses dois projetos – que, muitas vezes, 

são impostos ao ser feminino. “- Pois eu escolho não me casar agora. Ainda sou 

muito moça para isso. Quero fazer que nem o mago que mora lá na torre. Quero 

estudar muito, viajar muito, conhecer outros lugares e outras pessoas” (MACHADO, 

2012 [2006], p.33). 

Percebemos que a concepção do casamento e da maternidade como 

fundamentais no universo feminino também é subvertida. A princesa nega o já 

desmistificado por Elisabeth Badinter em Mito do amor materno (1980), quando 

vincula a maternidade às funções do matrimônio e de reprodução. Perrot (2011 

[1991]) cita que essas duas missões eram entendidas como fundamentais para se 

chegasse ao ápice do “estado de mulher”57. Entretanto, a mulher, há algum tempo, 

graças ao emprenho dos movimentos feministas desde o século XVIII, ganha 

direitos e tem evidenciadas características, que ultrapassam os atributos do lar, 

assumindo, inclusive, lugares, antes restritos ao poderio exclusivo masculino, como 

a política. 

Ainda em A princesa que Escolhia, com a morte do rei, a princesa teve que 

ocupar o trono, porém como já estava muito à frente dos costumes e crenças que a 

circundavam e como “adorava escolher”, decidiu que todos também tivessem direito 

à escolha, transformando a monarquia em democracia. 

Ana Maria Machado traz o tema da política para o discurso de sua narrativa, 

tornando possível que a mulher assumisse o comando da administração de um país 

em época em que o Brasil nunca havia elegido uma representante feminina para a 

presidência. Nessa narrativa, além do protagonismo na trama, a princesa ganha 

uma série de outros espaços, em sua maioria, relativos aos assuntos de ordem 

pública. 
                                                           
57Estado pleno de efetivação do ser feminino, a mulher só se tornaria uma mulher completa casando-
se e tendo filhos, condições que completariam sua feminilidade. 
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Outro dado que não pode deixar de ser analisado é o fato de a autora criar 

uma família real negra. Essa característica não é mencionada em nenhuma parte da 

narração, a não ser pela ilustração de Mariana Massarani. Logo, temos, nessa 

narrativa, aliada à subversão da identidade de gênero, a descolonização dos 

imaginários presos ao etnocentrismo também. 

O termo tem sido abordado nos estudos pós-coloniais e significa todo o 

imaginário construído nos povos colonizados tanto no sentido de apagamento de 

valores culturais, quanto da supremacia da Europa como símbolo da plenitude do 

desenvolvimento, conhecimento, economia e cultura. Sobre essa questão, Restrepo 

e Rojas (2010, p. 15) retratam a colonização do imaginário como sendo algo que: 

 

Estende-se até o nosso presente e refere a um padrão de poder que opera 
através da naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais e 
epistêmicas, possibilitando a reprodução de relações de dominação; este 
padrão de poder não só opera a exploração pelo capital de alguns seres 
humanos por outros em escala mundial, mas também a subalternação e a 
obliteração de conhecimentos, experiências e formas de vida de quem é 
assim dominado e explorado.58 [Tradução nossa] 
 

A colonialidade perpassava e ainda se mantém no campo de gênero. Na 

época colonial, a divisão maniqueísta da missão civilizadora “só servia para marcar 

a sexualidade feminina como maligna, uma vez que as mulheres colonizadas eram 

figuras em relação a Satanás, às vezes como possuidoras de Satanás” (LUGONES, 

2014, p. 938), enquanto as mulheres brancas, não colonizadas, eram símbolo de 

pureza. 

Os pesquisadores pós-coloniais consideram essa colonização do imaginário 

como sendo um dos maiores desafios contemporâneos na desconstrução dessas 

hierarquias, sendo esse um ponto central para a aceitação e valorização de culturas 

e indivíduos africanos e afrodescendentes. Nesta narrativa em estudo, percebemos 

uma abordagem sutil e menos estereotipada, contrapondo-se a padrões 

estigmatizados. 

Como também já vimos ser um traço nítido de sua obra, em A princesa que 

escolhia, Ana Maria Machado aproxima o livro do leitor, através da inserção de 
                                                           
58Se extiende hasta nuestro presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la 
naturalización de jerarquias territoriales, raciales, culturales y epistémicas, posibilitando la re-
producción de relaciones de dominación; este patrón de poder no sólo garantiza la explotación por el 
capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino también la subalternización y 
obliteración de los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y 
explotados. 
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objetos, fatos e temáticas pertinentes à contemporaneidade e à sua realidade, como: 

traz à tona a questão tão debatida, inclusive nas escolas, do combate ao mosquito 

da dengue. Faz também referências à televisão e ao computador, tecnologias cada 

vez mais presentes na vida das crianças e jovens, além, é claro, da valorização do 

livro e da leitura, evidenciando que a princesa só conseguiu sua libertação através 

deles, já que o conhecimento é libertador. 

Tal obra encontra-se também atravessada por vozes sociais, machistas, 

feministas e de consciência racial, pois, como nos sugere Bakhtin (2010[1975], 

p.106), “todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e 

históricas, que lhe dão determinadas significações concretas”. Em uso, a palavra, no 

diálogo, promove o aprofundamento de questões concernentes ao humano em 

embates sociais. Esse livro também se mostra como uma obra polifônica, na qual 

podemos encontrar uma “multiplicidade de pontos de vista e de visões acerca de 

uma mesma existência, um mesmo mundo, um mesmo evento” (LOPES, 2011, 

p.75), a obra constrói-se através de vozes sociais independentes e contrárias entre 

si. 

A narrativa é criada através do embate discursivo entre dois polos opostos: o 

da hegemonia machista X o subversivo feminista, os discursos dos personagens 

estão entrecruzados, emaranhados em discursos de outrem. O discurso da princesa, 

que reivindica o direito sobre sua vida e a autonomia feminina, em sua constituição, 

opõe-se a outros discursos, que manifestam, por exemplo, justamente o contrário, 

como o discurso do rei, que relega à mulher a um papel subalterno e inferior. Como 

uma resposta, seu discurso surge a partir de outros já postos. Vemos assim o 

caráter dialógico e responsivo na obra de Ana Maria Machado, exprimindo sua 

individualidade, já que é a literatura de ficção a mais propicia para a expressão 

desse estilo individual (BAKHTIN, 2011[1920/1923]). 

Temos então, um livro que coloca os chamados “segundo dos pares” em 

evidência, como a mulher, o negro...Temáticas envolvendo gênero, classe social, 

etnia e política compõem o enredo e constroem discursos, que dão poderio e 

destaque aos que são marginalizados pela opressão hegemônica de padrões ideais 

instaurados, já que “o poder da linguagem de atuar sobre os corpos é tanto causa da 

opressão sexual como caminho para ir além dela” (BUTLER, 2015 [1990], p.202). 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente estudo, pudemos perceber como o movimento 

feminista, no decorrer de suas “ondas”, passou por profundas mudanças estruturais, 

que intencionavam estabelecer a melhor maneira de investigar os fenômenos 

sociais, que assolavam as mulheres e, então, montar estratégias para combatê-los. 

As teorias feministas foram fundamentais para repensar os papéis sociais 

delimitados de mulheres e homens. Devido a grandes mudanças e à inclusão das 

mulheres em praticamente todos os segmentos sociais, os estudos de gênero vêm 

crescendo e ganhando novos contornos e problematizações, o que possibilitou ao 

movimento, repensar suas categorias, em prol de abordagens e a formulação de 

ações mais assertivas, incluindo outros gêneros, além do masculino e feminino.  

O pontapé inicial do feminismo diz respeito à busca pelo direito ao voto, 

seguindo após esse momento para uma série de novas demandas: entrada no 

mercado de trabalho, visibilidade de sua produção intelectual, equiparação salarial, 

direitos iguais no que se refere a todos os âmbitos sociais. 

O grande marco das teorias feministas foi a distinção entre sexo e gênero, 

definindo a diferença comportamental entre os indivíduos como mera construção 

social, ou seja, não havendo nada de natureza biológica, que defina 

hierarquicamente papeis ou posições sociais entre homens e mulheres, não 

existindo possibilidade de se pensar o que é ser homem ou ser mulher, sem atentar 

para fatores culturais. A partir desse pressuposto, os encaminhamentos do 

movimento são tomados em direção ao que entendemos hoje como pós-feminismo 

ou estudos de gênero.  

Como vimos, todos esses estudos e suas ressemantizações contribuem para 

a não estereotipação dos sujeitos, e já que, no dizer de Butler (2015 [1990]), somos 

construídos discursivamente, podemos pensar novas perspectivas para construção 

desses discursos, perspectivas que levem em conta o respeito e a igualdade de 

direitos entre os seres, sem precisar categorizá-los.   

Para tanto, é necessário observar quais tipos de discursos estão sendo 

veiculados na sociedade, se os que mantêm a distinção com base em categorias, 

que aumentam a desigualdade e hierarquia, discursos normalmente de autoridade, 
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que são disseminados como verdades absolutas – centrípetos – ou os discursos que 

subvertem essas hegemonias – centrífugos -, em prol dos sujeitos, aos quis foram 

negado o empoderamento, tendo sido por isso marginalizados ao longo da história.    

Nessa ótica, e em favor dos discursos subversivos, a literatura infanto-juvenil 

de Ana Maria Machado tem um papel importante para a transformação de modelos 

sociais de bases patriarcais, já que seu discurso literário se desenvolve em profundo 

diálogo crítico com as teorias de gênero. Tais teorias entendem o gênero fabricado 

por instituições como a justiça, a Igreja, a escola e muitos outros meios de 

proliferação discursiva.  

Entender a literatura como fenômeno discursivo, implica analisá-la em seu 

caráter de profundo diálogo também com o leitor, já que o enunciado é sempre 

orientado para um destinatário. O caráter dialógico do enunciado fundamenta a 

coluna central de todo o pensamento de Bakhtin, sendo através dele que a interação 

verbal se efetiva.  

Diferente dos estudos referenciais, que se preocupavam com questões 

relacionadas aos procedimentos e organização da obra como um produto estético, a 

teoria bakhtiniana defende a natureza social e não individual da linguagem, situando 

a língua em um contexto sócio histórico. A linguagem literária não estaria fora desse 

sistema, ao contrário, constitui-se por enunciados. 

Já que a linguagem literária é composta por enunciados e é, através desses, 

segundo a teoria de Bakhtin, que a vida entra na língua, a obra literária pode refletir 

e refratar o mundo, as relações socialmente construídas, através da integração de 

estilos composicionais da linguagem não-literária, de gêneros discursivos reais do 

cotidiano, que, ao entrarem na narrativa, perdem seu vínculo direto com a realidade.  

As obras literárias são unidades da comunicação discursiva, tendo como 

sujeito do discurso o autor, que revela sua individualidade no estilo adotado e na 

visão de mundo. As obras são réplicas do diálogo e estão sempre dispostas à 

resposta dos outros, dos leitores, assumindo diferentes formas, inclusive, como 

vimos, influenciando-os, educativamente. 

Sendo assim, afirmamos que a literatura de Ana Maria Machado nos dois 

livros analisados Bisa Bia, Bisa Bel (2000 [1981]) e A princesa que escolhia (2012 

[2006]) desconstrói modelos tradicionais de submissão da mulher, disseminando 
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desta forma outros discursos, que não buscam a centralidade da narrativa, mas 

constituem-se como mais um, em um intermitente diálogo com muitos outros. 

As duas narrativas apresentam em comum a busca feminina pela autonomia 

e espaço. É o retrato da mulher que renega o status de outro, que se mostra 

insatisfeita com a posição subalterna e luta por liberdade e direitos. Desta sorte, as 

protagonistas não exercem papel de passividade. 

O diálogo e a negociação marcam profundamente a escrita de Ana Maria 

Machado, em Bisa Bia, Bisa Bel, com a junção entre presente, passado e futuro. 

Problematiza, de forma fecunda, as personagens ora divergem, ora chegam a um 

acordo, revelam posicionamentos e leituras possíveis frente ao mundo, sem 

assumirem um tom central ou instituírem verdades absolutas, em uma verdadeira 

troca de experiência e, como tal, muito enriquecedora. 

A autora mostra-se com uma arguta consciência de gênero, fazendo de sua 

escrita um locus enunciativo, que reverbera um discurso social problemático acerca 

do gênero e da inferiorização da mulher na tradição ocidental. Bisa Bia, Bisa Bel 

reflete a mudança de cenário no campo das reivindicações feministas, revisita o 

passado histórico de opressão feminina, as mudanças políticas alcançadas pelas 

mulheres no presente com um profundo desejo de alcançar no futuro os ganhos 

ainda não atingidos. Assim, lança um olhar atento para as novas demandas 

femininas, em busca de seu empoderamento. 

Em A princesa que escolhia, Ana Maria Machado dá uma nova roupagem aos 

contos de fadas clássicos, quando possibilita que a princesa – e protagonista – 

ganhe liberdade de poder fazer suas escolhas. Mas tal liberdade não acontece de 

uma hora para outra, mas, através de resistência, a protagonista, assim como as 

feministas, precisa ousar, desafiar a sociedade patriarcal, em prol de uma vida livre. 

As narrativas mantêm diálogo com outros textos, outras narrativas e com 

contextos históricos, não podendo então, limitar-nos à sua análise estrutural, 

ignorando suas possíveis significações. As duas obras mencionadas têm profundas 

ligações com contextos e demandas sociais, veiculando diferentes vozes 

posicionadas ideologicamente, tornando os enredos polifônicos em suas bases. 

Os dois livros evidenciam enunciações referentes à liberdade de a mulher 

poder constituir-se como sujeito, bem como sua entrada no mercado de trabalho, a 

subversão de delimitação das fronteiras e modelos de feminilidade ou 
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masculinidade, ou ainda, temas tabus como maternidade e casamento. Além de 

outras temáticas, que giram em torno do respeito ao outro e à igualdade racial.  

Através dessas temáticas contemporâneas e com uma linguagem, que se 

aproxima ao máximo da realidade de seu leitor infantil e juvenil, a autora o coloca a 

par do momento histórico de que faz parte, familiariza-o também com seu universo 

literário. Dessa forma, a literatura de Ana Maria Machado pode construir ou modificar 

discursos hegemônicos, repensá-los fora das grades reguladoras de qualquer 

espécie, sendo uma possível resposta a discursos previamente tidos como 

universais. Portanto, em contato com tais temáticas, somos levados a tomar 

posições frente a elas, dialogando e refletindo-as, no endosso da hipótese de que a 

literatura de Ana Maria Machado é capaz de subverter a ordem naturalizada de 

gênero. 
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