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Introdução 

O conceito de “cultura”, quando considerado no contexto amplo do 

desenvolvimento histórico, exerce uma forte pressão contra os termos 
limitados de todos os outros conceitos.  
Raymond Williams 

 
A Literatura expressa muitas vezes os dilemas e sentimentos do homem de maneira a explorar o 

raciocínio e o imaginário do leitor, transportando-o para o lugar do outro. Deste modo, a Literatura leva o leitor 

à análise de realidades diversas, impulsionando-o ao conhecimento, pois trata de reflexos da história e da 

realidade social de determinadas comunidades retratando a cultura, os costumes, e a organização política e 

social de determinada região. Através da interpretação da obra literária e das palavras, pode-se, então perceber 

emoções e aspirações que o autor teve ao escrever a sua obra, ou seja, a corrente interpretativa intencional na 

literatura. E, até mesmo, vir a compreender melhor, diversos fatores que estão implícitos na sociedade, pois,” 

Dizer que ela (a Literatura) exprime a sociedade, constitui hoje verdadeiro altruísmo” (Candido, 1973). 

Mas é preciso lembrar que o escritor constrói sua literatura ancorada em parâmetros culturais definidos, 

ainda que suas fontes sejam negadas ou eclipsadas por uma dicção marcadamente individual e que, na 

elaboração sígnica, os eventos sociais são ressignificados, obtendo sentidos não compartilhados por estudiosos 

da história, daí muito do conflito e da controvérsia relativa à primazia de um campo sobre outro. 

O texto literário não só reage aos fatos históricos, mas propõe novas visões sobre os acontecimentos, e 

não “se vale daquelas provas testemunhais que fornecem passaporte idôneo ao discurso historiográfico” (Bosi, 

1995). 

O olhar sobre a história pode ser reflexivo sem deixar de ser divertido, principalmente de um poeta que 

procurou desmistificar o fazer histórico e cultural hegemônicos. A literatura é, assim, um tipo de criatividade 

histórica contra o esquecimento cultural que vemos nas representações oficiais de nossa cultura.  

A literatura vem a ser um dos mais ricos produtos da cultura de uma sociedade; e, fazendo parte da 

cultura de uma sociedade, revela padrões sociais que são tidos como importantes, sendo possível destacar as 

mudanças, o progresso, os modos de manifestação cultural e organizacional de uma sociedade.  

A produção literária sempre esteve de alguma forma, associada à atividade humana, através da tradição 

oral, da narrativa, da poesia, da crônica, etc. Em qualquer um dos gêneros literários, dois elementos são 

indispensáveis: o escritor, ou o narrador – aquele que produz e “… retira da experiência o que ele conta: sua 

própria experiência ou a relatada pelos outros.” (Benjamin, 1985) e o leitor ou ouvinte – aquele que incorpora as 

informações e conhecimentos apreendidos à sua própria experiência. Há, entre essas duas figuras, dois pontos 

em comum: a troca de experiências e o interesse em conservar aquilo que foi adquirido. Assim, a literatura pode 
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ser entendida como um patrimônio cultural de uma dada comunidade a partir do momento em que é produzida, 

apropriada e reconhecida por ela, passando a ser um dos elementos da memória desse grupo social. Essa 

memória está calcada em referências que o grupo mantém e reforça a cada dia.  

 
 

A Literatura como representação 
Nunca houve um monumento de cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie.  
Walter Benjamin  

 

 Desde as pinturas rupestres em cavernas, o homem tem manifestado o desejo de comunicar-se e 

exprimir o mundo em que se insere. Assim, “ler” tais pinturas significa, em parte, compreender o meio social 

em que aqueles primitivos seres existiram. Da mesma forma, a partir da invenção da escrita, o homem tem se 

valido de distintas maneiras para fixar o seu pensamento, as suas emoções, as suas conquistas. 

O interesse pela Literatura surge com Platão que concebia a arte como cópia da realidade, mas, é 

Aristóteles quem introduz ao estudo o conceito de “mimeses”, fundamental para a compreensão do fenômeno 

literário. Esse conceito, se não é o cerne da confusão entre a tomada dos fatos literários pelos fatos sociais, pelo 

menos é a origem dela. Através da observação das mudanças da estrutura romanesca a partir dos séculos XIX e 

XX, ambos tratam da crise da objetividade literária e elegem o romance como o gênero cuja relevância é pôr à 

tona o processo de alienação social. 

Antonio Candido em Literatura e Sociedade anota: “Hoje sabemos que a integridade da obra (…) só a 

podemos entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra (…). Sabemos, ainda, 

que o externo (…) importa (…) como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno” (Candido, 2000). Assim compreendida, a sociedade adquire importância quando 

“o elemento social [configura-se] como fator da própria construção artística” (Candido, 2000). E ainda, “[n]a 

medida em que a arte é (…) um sistema simbólico de comunicação inter-humana, ela pressupõe o jogo 

permanente de relações entre os três” (Candido, 2000). 

Buscar, no texto literário, a sociedade, suas características, os fatos mais relevantes não se justifica por si 

só. O texto literário não é a sociedade e não se presta a fixá-la. Voltar-se para ele, a partir de uma posição que 

privilegie o contexto social, significa valorizar a sua qualidade estética e rastrear indícios da sociedade que 

foram filtrados pelo narrador. A sociedade adquire relevância quando se torna parte integrante, interna, da 

própria narrativa, sendo possível revisitar as forças colocadas em choque na conformação social.  

 

Mulher e Literatura 
… é que eu procuro dentro de mim, através de mim, através de mim 

própria, minha mais profunda essência. E que essa é, antes de mais 
nada, uma essência de mulher.  
Marina Colasanti 
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 A literatura de autoria feminina procura adquirir autonomia, tendo como elemento principal a atuação 

das mulheres nos mais diversos eventos, divulgando a trajetória percorrida através da história. Nesse sentido, as 

escritoras sempre buscaram legitimar e dar visibilidade à história das mulheres. Com a divulgação cada vez 

mais ampla dos estudos de gênero, muitas escritoras começaram a pontuar em seu trabalho a sua visão a 

respeito do assunto e também a concatená-la aos relatos de luta. Tudo sem deixar de ressaltar as peculiaridades 

identitárias das mulheres e, muitas vezes, também edificando a própria identidade.  

A mulher no curso da história obteve pouca visibilidade frente à sociedade e teve a sua trajetória 

marcada pelo silêncio. No século XIX, a sua imagem foi associada à de um sujeito de pouca (ou nenhuma) 

desenvoltura intelectual, sendo mesmo considerada como desprovida de inteligência, restando-lhe a posição de 

sensível, sentimental e histérica diante de uma visão patriarcalista. 

É necessário esclarecer que o termo “escrita feminina” tinha o sentido distinto no século XIX do que tem 

hoje. Antes a “escrita feminina” poderia ser reconhecida por um caráter que expressava uma sensibilidade 

contemplativa e um sentimentalismo exacerbado; hoje denota outro sentido, passando pela escrita de denúncia, 

como também pela autobiografia. Tratando-se da escrita de autoria feminina é relevante salientar que as 

percepções e valores são distintos dos que existem no universo masculino; as estruturas convencionais são 

violadas e devem ser considerados aspectos predominantemente femininos e suas experiências de vida. 

 Virgínia Woolf (1926), em seu livro Um teto todo seu, investiga a presença da mulher na literatura e 

conclui que é necessário que ela tenha um espaço isolado para trabalhar e que seja independente 

financeiramente para que possa escrever. Neste livro, o narrador cita seu exemplo, já que só foi possível tornar-

se escritora por ter recebido a herança de uma tia, que possibilitou a independência econômica e um espaço só 

dela. 

O conhecimento feminino sempre foi tido como menos importante no ambiente cultural e na literatura; a 

mulher era excluída do processo de criação no século XIX. A escrita de autoria feminina era tida como algo 

específico de “mulher para mulher”, envolto no pensamento antigo que a denominava como leitora 

insignificante. Aceitava-se como natural e verdadeiro tal premissa e transformava o trabalho delas em algo 

inferior, sem valor e até marginal. Por isso, este tipo de escrita, muitas vezes, tinha tom de denúncia. 

Essa superação da necessidade de apresentar-se sob anonimato, do uso de pseudônimo masculino e do 

uso de métodos capazes de ocultar seu desejo, permite a reconstrução da forma de percepção do feminino e 

também é um modo de recuperar as experiências silenciadas pela cultura patriarcal dominante; tem um ideal de 

liberdade e racionalidade. Por meio dos personagens na escrita de autoria feminina, são estabelecidas relações 

que indagam e também discordam das posições ocupadas na sociedade por mulheres e homens. Essa escrita 

salienta a luta da mulher por reconhecimento e visibilidade, sobretudo pela revisão da identidade feminina na 

sociedade. 

As representações através de romances que tratam questões pertinentes à temática feminina são 

inúmeras; uns mais acessíveis outros não. Para exemplificar, mencionaremos duas autoras que muito 
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contribuíram através da escrita; a peruana Mercedes Cabello de Carbonera e a brasileira Júlia Lopes de 

Almeida. Ambas viveram no final do século XIX; época em que, segundo o sistema patriarcal dominante até 

então, deveriam dedicar-se à família a ao espaço privado; afinal, o ambiente público pertencia aos homens. 

Tiveram pouca visibilidade justamente por serem mulheres e pertencerem a um momento onde dificilmente 

uma mulher poderia se dedicar à pena.  

Construíram e projetaram a identidade social feminina através da representação das práticas sociais. 

Seus escritos produziram argumentos com significados e efeitos suficientes, que trouxeram ao leitor a 

possibilidade de compreensão de contextos socioculturais diversos; como também a fusão das vozes utilizadas 

que acabam por remeter a outros discursos. Dedicaram suas vidas ao cultivo das letras e perseguiram com 

intrepidez a luta por denunciar a forma marginal a qual as mulheres eram submetidas na sociedade. Foram 

defensoras da educação e da emancipação da mulher. A coragem e determinação expressos através de seus 

escritos não foram compreendidos pela comunidade detentora dos preceitos patriarcais.  

Nos romances Eleodora (1887) de Carbonera e Memórias de Marta de Lopes de Almeida (1889) as 

autoras reivindicarem o direito à igualdade entre os gêneros. As protagonistas que dão nome às obras foram 

mulheres comuns, vítimas do sistema patriarcal; porém, estas não se deixaram dominar, reagiram como 

puderam para alcançar uma pequena parcela de autonomia em suas vidas. 

As duas autoras foram relegadas ao esquecimento, com isso desejamos fazer um trabalho de resgate; 

podemos dizer que neste quesito esteja implícita a originalidade de nossa pesquisa, até mesmo porque ainda 

hoje é muito escassa a ocorrência de pesquisas s respeito das referidas romancistas. 

Arriscamos dizer que na época em que os romances foram publicados, elas se faziam respeitar pela 

intelectualidade, conseguindo abrir para as mulheres um novo espaço – antes negado a elas. Afinal foram 

verdadeiras profissionais das letras, capazes de competir em um terreno totalmente monopolizado pelos 

homens.  

Júlia Lopes de Almeida é uma escritora que não teve a atenção merecida para sua obra. Romancista e 

dramaturga que se projetou no início do século XX, foi esquecida pela crítica falocêntrica, que a ela reservou 

um papel secundário. Júlia Lopes de Almeida foi uma respeitada escritora que realizou através de sua escritura 

um feminismo possível dentro do contexto histórico em que viveu; foi jornalista, romancista, contista e autora 

de peças teatrais; além de ter uma produção considerável, que passa pela literatura infantil, por matérias 

jornalísticas e romances. Talvez o segredo de sua aceitação seja o fato de não ter se posicionado contra as regras 

estabelecidas pela sociedade para a mulher: usa essas mesmas regras como argumento para reivindicar 

condições que dariam à mulher a independência em relação ao homem. Interessante comentar que essas ideias 

aparecem em suas obras ficcionais.  

 Sua estratégia era de aconselhar os leitores através de seu caráter brando. O que lhe garantiu acesso a 

um grande número de leitores de diversas camadas sociais foi justamente a forma como escrevia. Em seus 

escritos quase não havia intervenções agressivas.  
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Agora fazendo referência a Mercedes Cabello de Carbonera podemos dizer que foi uma destacada 

representante da literatura peruana e uma importante escritora de ensaios e romances. Defendeu a igualdade, a 

civilização e o progresso; reivindicou a educação da mulher dentro da sociedade peruana do século XIX, para 

que pudesse ter uma vida intelectual e conhecimento suficientes que permitissem confrontar o materialismo e a 

superficialidade que abundavam em seu meio.  

Ambas as autoras reivindicaram a educação da mulher e a função que exercia na família e na sociedade; 

associando o público e o privado, dentro da sociedade burguesa. Almejavam uma educação igualitária para 

mulheres e homens, assim como também um modelo diferente daquele que somente as prepara para serem mães 

e esposas exemplares. Uma educação que fosse além das aulas de bordado, música e poesia; onde pudessem ter 

acesso às matérias científicas, tais como: matemática, história, geografia etc. Defendiam que o campo de 

atuação feminino deveria ultrapassar as fronteiras do lar e das atividades domésticas.  

 

Considerações Finais 
O mito da mulher desempenha um papel considerável na Literatura; 
mas que importância tem na vida cotidiana? Em que medida afeta os 
costumes individuais? Para responder a essas perguntas seria 
necessário determinar as relações que mantém com a realidade. 
Simone de Beauvoir 

 
Todo o discurso sobre a mulher e sua função na sociedade nos fez pensar que a educação da mulher 

deveria ser um “espelho” daquela que recebem os homens, ou seja, deveriam ser educadas para que fossem 

símbolo de civilidade de toda nação, onde a civilidade pode ser entendida como sinônimo de ser educado de 

forma igualitária. 

 Podemos dizer que através da literatura obtemos suporte para provocar inquietações e questionamentos 

sobre o presente buscando romper com os (ainda persistentes) abusos contra a mulher. Que, às vezes, na 

sociedade atual é colocada nas sombras do esquecimento, fora do lugar de enunciação e como subalternas. 

A partir desse quadro que foi exposto, podemos voltar a refletir sobre os diferentes usos que se pode 

fazer da literatura, até mesmo como um espaço de resistência. Se pensarmos na questão das mulheres e na 

resistência ao sistema patriarcal, podemos dizer que fazem um exercício intelectual e público de maneira muito 

avançada em um espaço absolutamente autorizado pelos homens, ou seja, em um lugar no qual as mulheres 

podem habitar mediante a aprovação masculina, pois se entende que elas estão cumprindo a função que a 

sociedade as legou. Entretanto, além de cumprirem esse papel, as mulheres o fazem indo adiante, utilizando um 

lugar autorizado como uma forma de alcançar algum nível de emancipação intelectual. Essa relação passa por 

um jogo de assimilação de normas estabelecidas e quebra dessas mesmas regras, desse modo, as mulheres não 

podem ser entendidas no jogo das relações sociais como perdedoras. 
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