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“Nada posso lhe oferecer que não exista em você mesmo. Não 
posso abrir-lhe outro mundo além daquele que há em sua pró-
pria alma. Nada posso lhe dar, a não ser a oportunidade, o 
impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio 
mundo, e isso é tudo”. [Hermann Hesse] 

 
Resumo: 

Este artigo tem por objetivo discutir a noção de poética feminista 

como parte de um processo de “feminização cultural” da sociedade, de-

sencadeado principalmente nos últimos trinta anos do século XX. 

Palavras-chave: História – Feminismo – Identidade – Michel Fou-

cault. 

Abstract: 

This article intends to discuss the notion of feminist poetic as part of 

a “cultural feminization” process of the society happened during the last 

thirty years of twenty century. 
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Introdução 

O presente artigo tem por objetivo discutir a noção de poética feminis-

ta como parte de um processo de feminização cultural da sociedade, desen-

cadeado principalmente nos últimos trinta anos do século vinte. A partir des-

se pressuposto busca-se compreender o potencial subversivo dessa poética 

que possui como característica central o fato de ser construída a partir das 

experiências da memória individual. 

Considerando as diferenças entre memória coletiva e memória indivi-

dual, passa-se num segundo momento a discutir como a poética feminista 

pode apresentar-se discursivamente como o oposto da narrativa da história 

oficial. Conhecida pela celebração política do poder do Estado, a história ofi-

cial age como responsável por inventar uma tradição capaz de colonizar as 

mentes e os corações dos súditos, contribuindo para a continuidade do dis-

curso da soberania na teoria política. Assim, num terceiro momento investi-

ga-se como a poética feminista pode revolucionar a ordem das palavras e, 

na tradição da teoria política, aliar-se à concepção de poder baseada na 

“guerra das raças” apresentada por Michel Foucault. 

Para concluir, este artigo propõe a extensão da noção de poética femi-

nista para qualquer forma de narrativa, a fim de dar vazão ao seu potencial 

ético e libertário. 

 

O processo de feminização cultural e a poética feminista 

A respeito do “movimento das mulheres” no início do século XX, o filó-

sofo Georg Símmel com inteligência arguta, indagava sobre uma possível 
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modificação cultural que vivia da contribuição mais efetiva das mulheres ao 

participarem do mundo público erigido sob o viés masculino: 

“...vão nascer de semelhante movimento produções inteiramente 
novas, qualitativamente distintas das precedentes e que não se 
limitem a multiplicar as antigas? O reino dos conteúdos da cultura 
será objetivamente ampliado com isso?”  

E com sensibilidade aguçada concluía sua reflexão com uma profecia: 

“...movimento que influenciará o futuro de nossa espécie de ma-
neira mais profunda do que a própria questão operária.” 

Na visão de Símmel, ao participarem do mundo público com mais in-

tensidade, inevitavelmente as mulheres trariam uma colaboração positiva 

para a sociedade, pois devido as suas experiências e sentidos singulares se 

alteraria e até complementaria (como idealizava a seu feitio) a cultura mas-

culina dominante. Segundo o autor a cultura masculina (restrita, dura, obje-

tiva e racional) excluía pela falta de igualdade entre os sexos importantes 

dimensões de uma experiência diversa da vida humana. 

O texto intitulado “Cultura Feminina”, foi publicado em 1902, portanto, 

há mais de um século. Sem querer transformar Símmel num mago das ciên-

cias futuras, porém reconhecendo sua capacidade de percepção e sua sensi-

bilidade para com a questão que refletia, pode-se afirmar que o autor acer-

tou ao vislumbrar um futuro alterado pelo desenvolvimento do “movimento 

das mulheres”. 

Em artigo publicado um século depois de Símmel haver publicado o 

seu, Margareth Rago faz menção a uma discussão em evidência, porém 

muito questionada, presente na crítica feminista sobre o fato do mundo oci-
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dental ter passado, sobretudo nos últimos trinta anos por um processo de 

feminização cultural. 

Segundo Rago, o modo pelo qual a valorização da cultura feminina tem 

afetado nosso mundo é perceptível, principalmente após a entrada massiva 

e definitiva das mulheres no mundo público a partir dos anos setenta do sé-

culo passado. Para a autora essa percepção se faz notar pelas modificações 

promovidas, por exemplo, na ciência, na política e na sexualidade. 

No campo da ciência, a emergência dos “estudos feministas” ganharam 

as instituições universitárias do mundo ocidental, possibilitando uma renova-

ção da estrutura epistemológica das ciências humanas: 

“Da inclusão das mulheres nos acontecimentos políticos e sociais, 
passou-se a perceber as dimensões femininas da vida humana, 
antes excluídas do discurso histórico, a exemplo da história da 
vida privada, da história das sensibilidades, das emoções, dos 
sentimentos e de outras dimensões consideradas femininas em 
nossa cultura. E daí percebeu-se praticamente as limitações dos 
conceitos masculinos, inscritos na lógica da identidade, para re-
presentar o “irrepresentável” e, nesse caso, para dar conta das 
experiências e práticas femininas, ou de outros grupos sexuais.” 

Quanto à política, Rago afirma que o feminismo questionou os princí-

pios liberais da sociedade. A critica feminista ao universalismo, à liberdade e 

à igualdade, originadas supostamente a partir do contrato social, veio clarifi-

car como em nome deste mesmo contrato a exclusão era gerada e as dife-

renças esquecidas enquanto a liberdade idealizada da esfera pública era sa-

queada. Além disso, a participação da mulher na vida política forçou a incor-

poração de suas demandas, ampliando seu espaço representativo em parti-

dos, sindicatos, centrais de trabalhadores e também se acabaram formando 

instituições especificamente voltadas para a questão feminina. 
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Ao levarem questões que antes eram postas no espaço privado para 

serem debatidas no público, as mulheres politizaram o privado, forçando o 

debate sobre a sexualidade e os direitos da cidadania: 

“a sexualidade, antes silenciada e considerada questão de pouca 
importância política e social, foi trazida para o cenário político, 
levando a uma discussão sobre os pressupostos hierárquicos que 
regem nossas representações sexuais e nossas definições do lícito 
e do ilícito para toda a sociedade.” 

Ao citar estes três aspectos onde o pensamento feminista foi decisivo, 

a autora indica que através da luta pela visibilidade da questão feminina, 

buscando o fortalecimento da identidade da mulher, rompendo, portanto 

com os esteriótipos advindos da normalização masculina da sociedade, ge-

rou-se um contra-discurso feminista, um campo feminista do conhecimento, 

nascido da luta política e para a luta política.  

Neste processo de feminização cultural, a agenda cultural e social mo-

dificou-se. A ciência, como parte da cultura, foi, portanto afetada. A episte-

mologia feminista reivindicou sua parte no bolo da ciência, que perdeu sua 

cadeira de interpretação absoluta do mundo para reconhecer lugares, agora 

reivindicados por minorias organizadas (terceiro mundista, homossexual, o-

perária), quebrando-se de vez por todas as concepções absolutizadoras e 

totalizantes da vida. Para Rago, 

“Não há dúvida que o modo feminista de pensar rompe com os 
modelos hierárquicos de funcionamento da ciência e com vários 
pressupostos da pesquisa científica. Se a crítica feminista deve 
“encontrar seu próprio assunto, seu próprio sistema, sua própria 
teoria e a sua própria voz”, co mo diz Showalter, é possível dizer 
que as mulheres estão construindo uma linguagem nova, criando 
seus argumentos a partir de suas premissas.” 

Símmel indagava em 1902 se a entrada da mulher no mundo do co-
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nhecimento superaria a noção deste como algo estritamente racional. As 

mulheres incorporariam, na sua visão, a dimensão subjetiva, emotiva, intui-

tiva no processo do conhecimento, questionando as divisões binárias corpo-

mente, sentimento e razão. Desse modo, se buscaria novas referências que 

destituiriam a idéia da produção científica como um processo feito através 

do exercício da razão objetiva para se atingir uma verdade real e universal. 

O pensamento feminista trouxe a subjetividade como forma de conhe-

cimento alterando o estatuto da objetividade e da verdade como modo de 

fazer ciência: 

“Entrando num mundo masculino, possuído por outros, a mulher 
percebe que não detém a linguagem e luta por criar uma, ou am-
pliar a existente: aqui se encontra a principal fonte do aporte fe-
minista à produção do conhecimento, à construção de novos sig-
nificados na interpretação do mundo.” 

Assim, pode-se afirmar que a entrada da mulher no espaço público, 

tomada aqui como exemplo em relação à ciência, é modificadora, criadora, 

renovadora. Questionou-se não só as oportunidades, mas as instituições, os 

discursos hierarquizantes, as relações de saber-poder que antes eram hege-

monia masculina: 

“Sem dúvida alguma, há um aporte feminino/ista específico, dife-
renciador, energizante, libertário, que rompe com um enquadra-
mento conceitual normativo.” 

 Essa redefinição do conhecimento, provocada pela epistemologia femi-

nista e estendida à linguagem, aponta que esta não é apenas expressão de 

uma individualidade, mas lugar de construção da subjetividade, capaz de ser 

subvertido, transformado, modificado, ou seja, feminizado. 
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Se na área do conhecimento científico as mudanças se fizeram sentir 

de tal modo que a teoria feminista desconstruiu a mitologia da racionalidade 

objetiva, imparcial, na sua busca pela verdade; pergunta-se: o que foi modi-

ficado na área descomprometida com verdades universalistas como, por e-

xemplo, na literatura, onde a subjetividade do criador já era dantes admitida 

como legítima no processo de construção ficcional? 

No texto de 1902, Símmel informa: 

“Não obstante, é no domínio da arte que essa possibilidade deve-
ria ser mais acessível à compreensão geral, porque nele já exis-
tem os primeiros elementos do que quero dizer. É na literatura 
que eles melhor se percebem. Nesse domínio, já há uma quanti-
dade de mulheres que não tem ambição servil de “escrever como 
um homem”, nem manifestam, usando pseudôminos masculinos, 
nenhuma ignorância quanto à originalidade ou à importância es-
pecífica das contribuições que poderiam dar enquanto mulheres. 
Claro, a exteriorização da nuança feminina, sua objetivação, tam-
bém é bastante difícil na cultura literária, porque as formas gerais 
da criação poética no interior das quais o fenômeno ocorre, são 
justamente produtos masculinos...”  

Daí a necessidade também de subverter esta ordem discursiva, lingüís-

tica, poética normalizadora da literatura. Como construir uma “poética femi-

nista” capaz de criar um espaço de liberdade para a narrativa de mulheres? 

Um século após a constatação de Símmel de que poderia haver uma altera-

ção dos paradigmas da poética e da cultura literária dominada naquele ins-

tante pelo universo masculino, o artigo de Lúcia Helena Vianna aponta para 

a função singular da memória na construção de uma poética feminista a 

partir da análise de texto de algumas literatas brasileiras. Para a autora, a 

memória individual é a chave que abre as portas da subjetividade feminina 

fazendo-a deslizar suavemente por entre as paredes sinuosas do labirinto 

ficcional. Entretanto, na sua leitura, poética feminista é algo diferente de po-
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ética feminina, que tange a idéia de escritura feminina, mais que facilmente 

se enreda nas teias da essencialização do feminino. 

“Penso que por poética feminista se deva entender toda discursi-
vidade produzida pelo sujeito feminino que, assumidamente ou 
não, contribua para o desenvolvimento e a manifestação da cons-
ciência feminista, consciência esta que é sem dúvida de natureza 
política (o pessoal é político), já que consiga para as mulheres a 
possibilidade de construir um conhecimento sobre si mesmas e 
sobre os outros, conhecimento de sua subjetividade, voltada esta 
para o compromisso estabelecido com a linguagem em relação ao 
papel afirmativo do gênero em suas intervenções no mundo públi-
co (...) A poética feminista é poética empenhada, é um discurso 
interessado. É política.” 

Para Vianna a poética feminista é estratégia política de intervenção na 

literatura. Intervenção esta que carrega as mesmas marcas do processo de 

feminização cultural, porque se apresenta transformando os campos, recolo-

cando as questões, questionando, mudando radicalmente. Na luta política, a 

poética feminista exerce a sua capacidade de enfretamento da ordem nor-

malizadora na literatura. 

A poética feminista, sendo um discurso empenhado, busca na memória 

individual seu dispositivo fundante e sua capacidade de ser livre. Para Vian-

na, isto é vital, pois, 

“A memória, como categoria fundacional de tal discursividade, 
manifesta-se tanto no texto de invenção, em prosa ou verso, co-
mo textos referenciais, compromissados com os registros históri-
cos e culturais (...) 

A memória é lócus privilegiado do imaginário, berço de toda fic-
ção.” 

Porém, a memória do qual fala Vianna, é a individual, como marcas 

claras da subjetividade, da espontaneidade e não de uma moral coletiva: 
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“A memória individual faz o inventário caótico das coisas mínimas, 
é completamente amoral, roça sempre o inexplicável, no contrário 
da memória coletiva, que atende à construção de uma moralida-
de. O tempo da memória individual nada tem a ver com o tempo 
normativo da memória coletiva: é o tempo que nos configura caó-
tico, desmascarado, epifânico.” 

A memória individual é livre, anárquica, descompromissada, fugidia, e 

por isso mesmo capaz de subverter a normatividade da memória coletiva, 

oficial, construída para produzir uma lembrança e edificar a moral. A memó-

ria individual surpreende, aparece voluntariamente, enganando a consciên-

cia, e, na ficção promovida pela imaginação, entrelaça o pessoal com o soci-

al, dando uma nova dimensão de cultura: 

 

“Este mundo secreto é o capital simbólico do feminino (não exclu-
sivamente dele, mas predominantemente dele). Pela intervenção 
da memória se constrói as narrativas secretas de nossa vida, que 
se separa da narrativa oficial (quando não se opõe a ela), constru-
ção que tentamos legalizar, não só em relação ao mundo exterior, 
mas também em relação ao nosso próprio mundo. E a narrativa 
secreta é sempre inquietante, subversiva e, no sentido possível 
desse termo, verdadeira.” 

Dessa maneira, pode-se afirmar que ao ser construída sobre as funda-

ções da memória individual, a poética feminista subverte a ordem castradora 

e cerceadora da memória coletiva. Esta é dominada pelo discurso masculino, 

que visa a imposição universal de sua ordem memorial, normalizadora e edi-

ficadora da moral, cujo representante mais epítome é o Estado e seu esfor-

ço constante em forjar sua memória oficial. 

Neste ponto, a poética feminista como uma poética da memória desafi-

a, através de sua estratégia política, aquilo que há de mais rançoso e con-

servador: a história oficial. Uma criação literária com raízes na memória indi-

vidual é antagônica a uma história narrada sob os auspícios da verdade, fa-
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bricada para a legitimação da ordem, inventora de uma memória coletiva 

nacional moralizante, cujas prisões de aço acorrentam os indivíduos às lem-

branças artificiais. A poética feminista desafia essa vedete da força policia-

lesca da nação, que coíbe a diferença, jogando-a para fora desta comunida-

de alienígena. 

Uma poética feminista significa a feminização cultural da discussão so-

bre a teoria política da soberania, do contrato social, e do discurso histórico 

como lugar de legitimação da paz hipócrita gerada no ventre do Leviatã. A 

poética feminista é o antagonismo visceral da santíssima trindade deificado-

ra da ordem: o Estado, a teoria da soberania e o discurso histórico oficial. 

Essa poética da memória é ficção, incerteza, conflito, guerra, ética e, por-

tanto, liberdade. 

A memória individual que edifica a “poética feminista” é marcada pela 

espontaneidade com que a subjetividade a traz, não pela artificialidade dos 

lugares ideais de memória feitos para lembrar o que a faculdade do esqueci-

mento já teria varrido. Os lugares de memória disputam lembranças, coloni-

zam a memória, e por isso são patrocinados pelas instituições do Estado (ou 

por qualquer comunidade, por menor que ela seja) que visa sua própria sa-

cralidade, sua gota de eternidade no fugidio tempo de vida dos indivíduos. 

“os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não 
há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preci-
so manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 
fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais.
(...) Sem vigilância comemorativa, a história depressa as varreria.” 

É por isso que a poética feminista é livre, pois busca na vida os ele-

mentos de sua força revolucionária. Uma memória como culto da vida, do 
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espontâneo, da contingência que se havia perdido ns tramites da organiza-

ção racional burocrática do estado. Uma lembrança com cor, cheiro, pensa-

mento e sangue, não petrificada no mármore pretensioso da sacralidade. 

“Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, 
tratados, processos verbais, monumentos, santuários, associa-
ções, são os marcos testemunhas de uma outra era, das ilusões 
de eternidade. Daí o aspecto nostálgico desses empreendimentos 
de piedade, patéticos e glaciais. São os rituais de uma sociedade 
sem ritual, sacralizações passageiras numa sociedade que dessa-
craliza; fidelidades particulares de uma sociedade que aplaina os 
particularismos; diferenciações efetivas numa sociedade que nive-
la por princípio...” 

Um exemplo de esforço empreendido para fabricar uma memória que 

seja aquela que deve ser lembrada é o estatal, operado com a ajuda crucial 

da história oficial. Basta olharmos a França, como afirma Nora, onde a histó-

ria foi legitimadora da nação, formou e dirigiu a consciência nacional, trans-

formou-se em tradição, celebrou a nação. “História santa porque nação san-

ta. É pela nação que nossa memória se manteve no sagrado.” Atualmente é 

claro que as celebrações feitas pela história são objeto do conhecimento his-

tórico, mas que ainda não se despojou completamente dos pilares que pos-

sibilitaram essa celebração. Daí a importância de uma poética feminista que 

se expanda para além dos limites cerceadores da literatura e possa confun-

dir ainda mais a fronteira entre a própria literatura e a história, uma poética 

capaz de se tornar uma ferramenta crítica, um comportamento, uma estéti-

ca da existência imersa na vida e na escrita. 

 

Em prol da subversão: A poética feminista assalta a teoria política 
 

No curso ministrado no Collège de France em 1976 e publicado posteri-

ormente sob o título de “Em defesa da sociedade”, Michel Foucault investiga 
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a pertinência do modelo da guerra para analisar as relações de poder, e 

dentro disso a noção de soberania pela qual o Estado legitimou sua força a 

partir dos pensadores contratualistas. 

 Para Foucault, o discurso histórico da idéia de soberania do Esta-

do visa o fortalecimento do poder, 

“Parece-me que se pode compreender o discurso do historiador 
como uma espécie de cerimônia, falada ou escrita, que deve pro-
duzir na realidade uma justificação do poder e, ao mesmo tempo 
um fortalecimento deste poder. Parece-me também que a função 
da história, deste os primeiros analistas romanos até na tarde Ida-
de Média, e talvez no século XVII e mais tardiamente ainda, foi a 
de expressar o direito do poder e de intensificar seu brilho” 

Um discurso histórico que legitima a unidade monárquica, que assegu-

ra a centralização através da memorização dos heróis fundadores de impé-

rios, ressuscitadora dos grandes ancestrais, das dinastias, tudo escrito diari-

amente como crônica, como registro permanente, ritual de poder, mostran-

do que o que os soberanos e os reis fazem jamais é vão, inútil ou pequeno, 

ou abaixo da dignidade da narrativa. Assim a história passa memorável, pois 

ela guarda a memória do rei, do soberano, mostra como dele emana o po-

der, como ele chegou ao poder, como a sua glória unifica o Estado e impõe 

a lei. 

“A história é o discurso do poder, o discurso das obrigações pelas 
quais o poder submete; é também o discurso do brilho pelo qual o 
poder fascina, aterroriza, imobiliza. Em resumo, vinculando e imo-
bilizando, o poder é fundador e fiador da ordem; e a história é 
precisamente o discurso pela qual essas duas funções que asse-
gura a ordem vão ser intensificadas e tornadas mais eficazes. De 
um modo geral, pode-se, portanto dizer que a história, até tarde 
ainda em nossa sociedade, foi uma história da soberania, uma 
história que se desenvolve na dimensão e na função da soberania. 
É uma história ‘jupiteriana’”. 
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É a história oficial que narra a glória da nação como um corpo sobera-

no unificado. Essa história é a responsável por criar uma memória coletiva 

(no caso, nacional) e impô-la como benção a ser compartilhada pelos súdi-

tos pactuados pelos contratos apresentados por Hobbes, Locke e Rousseau. 

Impor uma memória nacional é fato importante para que haja a identifica-

ção implícita entre o povo e seu monarca, entre a nação e seu soberano, e 

dessa forma se coroe a pax régio-comunitária. 

Porém, para Michel Foucault, a tese da soberania e seu discurso histó-

rico glorificador perde espaço durante o século XVI e XVIII para emergência 

do discurso político da “luta das raças”, que inverte totalmente o aforismo 

de Clausewitz (segundo o qual “A guerra é a política continuada por outros 

meios”), propondo pensar que “A política é continuação da guerra por ou-

tros meios”. Isso significa que as relações de poder não possuem uma estru-

tura contratual, mas sim um ponto de ancoragem estabelecido na guerra e 

pela guerra. 

“E, se é verdade que o poder político para a guerra, faz reinar ou 
tenta fazer reinar uma paz na sociedade civil, não é de modo al-
gum para suspender os efeitos da guerra ou para neutralizar o 
desequilíbrio que se manifestou na batalha final da guerra. O po-
der político nesta hipótese teria como função reinserir perpetua-
mente essa relação de força, mediante uma espécie de guerra 
silenciosa, e de reinseri-la nas instituições, nas desigualdades eco-
nômicas, na linguagem, até nos corpos de uns e de outros” 

A partir do momento que a idéia de uma guerra perpétua passa a ser 

pensada, não haveria mais condições de se idealizar a paz civil evocada pela 

teoria da soberania. No interior dessa suposta paz civil, estariam fervilhando 

as lutas políticas, os enfrentamentos, as relações de forças, as táticas, e tu-

do isso num sistema político organizado. Conseqüentemente não haveria 
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centro convergente sob o qual se forjaria a memória coletiva do Estado-

nação. Aliás, não há nação, há “raças”, grupos, facções em constante dispu-

ta numa guerra contínua onde nenhum pensamento ou narrativa pode ser 

neutro, real e imparcial, onde o acordo significaria apenas rendição e sub-

missão. 

“Nessa luta geral de que ele fala, aquele que fala, aquele que diz 
a verdade, aquele que narra a história, aquele que recobra a me-
mória e conjura os esquecimentos, pois bem, este está forçosa-
mente de um lado ou de outro: ele está na batalha, ele tem ad-
versários, ele trabalha para uma vitória particular.” 

Desse modo a “guerra das raças” promove um orador guerreador, in-

troduzindo uma completa fissura da verdade da lei, na idéia de totalidade 

nacional. Não é por menos que Foucault aponta o racismo como avesso da 

idéia de luta das raças, pois se centra na idéia de pureza, unidade e paz. Pa-

ra Foucault os regimes nazi-fascistas utilizam a idéia de pureza das raças, o 

discurso da raça (no singular), que seria uma inversão completa da noção 

de guerra das raças, pois utiliza o seu gume em prol da soberania ainda 

conservada pelo Estado na expressão moderna de técnicas médico-

normalizadoras. No racismo não há luta, conflito, apenas extermínio.  

Assim, pode-se concluir que a história oficial que narra a glória do Es-

tado-nação é uma história da soberania. Em contraposição, os discursos his-

tóricos posicionado, parciais, declarado nas suas intencionalidades estão 

mais próximos da noção de poder referendada pela guerra das raças. Preci-

samente será um discurso que nasce da luta, do conflito, das sombras. 

Neste sentido que seria possível inserir a questão da feminização cultu-

ral, tendo como expoente a poética feminista como poética da memória U-
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ma perspectiva literária, ficcional elaborada nos momentos de expressão ca-

ótica e anárquica da memória individual é exatamente oposta à história ofi-

cial, e por isso mesmo rejeita o contratualismo e a soberania como forma de 

pensamento político. A poética feminista é um modo de escrita que racha, 

provoca fissuras, não respeita o enquadramento da moralidade edificada pe-

la memória coletiva. Assumidamente política, interessada e parcial, a poética 

feminista é a expressão discursiva da “guerra das raças”, dessa nova postu-

ra no entendimento do poder. A poética feminista descobre a guerra, o con-

flito, a disputa e por isso mesmo a liberdade. Emerge das águas densas e 

sufocantes do pensamento régio despojando-se do estigma de “saber sujei-

tado”. Tomando as palavras de Foucault poder-se-ia imaginar a poética fe-

minista reificada dizendo: 

“Não temos, atrás de nós, continuidade; não temos, atrás de nós, 
a grande e gloriosa genealogia em que a lei e o poder se mostram 
em sua força e em seu brilho. Saímos da sombra, não tínhamos 
direito e não tínhamos glória, e é precisamente por isso que toma-
mos a palavra e começamos a contar nossa história”. 

Na história oficial, esta que garante bandeiras, datas, hinos, estandar-

tes; a memória garante o não esquecimento, ou seja, seus monumentos ex-

culpem no mármore da lembrança a lei, a moral, a norma e a ordem. Na po-

ética feminista a memória desenterra o escondido, o secreto, o deliberada-

mente menosprezado, o maldosamente deturpado. Eis a diferença crucial 

entre uma memória da soberania e as várias memórias dispersas no campo 

de batalha da “luta das raças”. Eis a diferença entre memória coletiva e me-

mória individual, entre verdade e ficção, moral e ética, prisão e liberdade: 

história oficial e poética feminista. 
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Concluindo 

O processo de feminização cultural desencadeado com a entrada das 

mulheres na esfera pública significou a incorporação crescente de valores, 

idéias, formas, concepções especificamente femininas. Sem dúvida alguma 

tal evento ganhou espaço em muitas áreas do conhecimento, inclusive na 

teoria política, na ciência, na literatura e na história. 

 Na literatura, o esforço promovido para feminizar as letras, passa 

por aquilo que Lucia Helena Vianna denominou de “poética feminista”. Por 

ser uma poética da memória individual e, portanto valer-se da espontanei-

dade das lembranças, a poética feminista choca-se com a memória coletiva 

fabricada, cujo perfil colonialista visa estabelecer a ordem, a norma e a mo-

ral. Na outra face da moeda, a maior representante deste processo de cons-

trução da memória coletiva é a história oficial preocupada em glorificar o 

Estado e inventar a tradição comunitária. Este tipo de narrativa, que dita os 

parâmetros da normalidade, comprometida com a unidade e com a totalida-

de, é afiliada da teoria política da soberania. 

 Desse modo torna-se possível afirmar que a poética feminista, 

como saber que rompe hierarquias e instaura rupturas por considerar-se i-

mersa num conflito, rompe definitivamente com o pensamento contratualis-

ta, da soberania. Assim, pode-se concluir que da mesma forma que o discur-

so histórico oficial está para a teoria política da soberania, a poética feminis-

ta está para a concepção de poder da “guerra das raças”. 

 Todo este caminho percorrido através da reflexão sobre a poética 

feminista possibilita afirmar que uma narrativa construída sobre tais precei-

tos significa a expansão da feminização para a ordem dos discursos, das  
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palavras, e das coisas no mundo atual. Significa a afirmação de que a femi-

nização cultural promovida pela poética feminista, pode e deve revolucionar 

não só a literatura, mas também a teoria política que justifica e legitima um 

poder no qual os indivíduos estão inseridos. Que a poética feminista possa 

invadir a teoria política mantendo seu caráter literário para que não se limite 

às fronteiras de qualquer disciplina, mas possa tornar-se uma estética da 

existência das letras, onde a ética e a liberdade geradas pelo conflito sejam 

privilegiadas. 
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