Visões caleidoscópicas da memória em
Lygia Fagundes Telles e Nélida Piñon

Vilma Guimarães Rosa
A mineira Vilma Guimarães Rosa é escritora de mão cheia. Já escreveu vários livros e, talvez, um dos mais
reconhecidos seja a biografia do seu pai, o grande escritor Guimarães Rosa.
se toda vez que eu inventar algo bom
tiver medo de parecer Guimarães
Rosa, então não conhecerei o sucesso. É um desafio, e eu não tenho
medo.
Você já sofreu alguma restrição por
ser filha de Guimarães Rosa?
Não, nunca sofri. As pessoas
me perguntam, “pesa o nome em
você?” Não, uma rosa não pesa. Me
respeitam porque sabem que eu não
estou pasticheando nem imitando
meu pai. Meu estilo e minha temática
são completamente diferentes. Meu
pai era do sertão. Eu sou do mar. Na

Vilma, você prefere o conto à
poesia?
Eu acho que tudo tem o
seu lugarzinho, acho a poesia linda, gosto de ler poesia, me faz
bem à alma. Já tentei umas poesias muito ligeiras no meu primeiro livro Acontecências. Eu gosto
de ler poesia, romances, biografias e contos. Mas, na hora de escrever, eu gosto de escrever contos.
Qual é a raiz dos seus contos?
A minha literatura é
abrangente, é múltipla; eu sei de um
caso, aí, eu mudo esse caso e faço
um conto. Eu olho uma pessoa, imagino algo acontecendo com ela, e
brota; é como se fosse uma nascente, é como se fosse uma semente
brotando. Papai dizia que a inspiração é um "estado de transe", e eu
concordo com ele cada vez mais.
Como nasceu o título do seu primeiro livro, Acontecências?
Acontecências, não sei, é a
tal história do brotar. A gente não
sabe, é a inspiração. Primeiro eu
pensei, Goivos e gaivotas, mas depois vi que só tinha gaivotas no livro, o livro tem muito sobre o mar.
Não tinha goivo. É uma flor que eu
nunca vi, mas gostei do nome. Então eu pensei, Contos de Vilma. Aí,
um dia eu estava debaixo do chuveiro e pensei: Acontecências. Papai disse: "Você tem coragem? É
Guimarães Rosa demais". Eu disse:

literatura, porque na vida real ele era
um citadino, um metropolitano.
Você teve dificuldades para ingressar no mundo da literatura?
Eu sei que não tive dificuldade, porque houve em torno de mim,
curiosidade. Filha de Guimarães Rosa
escreveu, vamos ver. E aí eles compreendem que eu herdei a vocação do
meu pai, mas não o copio. Quando
você faz a coisa com amor, não precisa nem lutar.
Como você vê a questão da literatura feita por mulheres?
Eu adoro, elas são as minhas
favoritas. Não só no Brasil como na
França, na Inglaterra... Eu tenho livros
de amigas que nem são famosas, mas
que sorvo com prazer, porque acho
que as mulheres, tudo o que fazem,
procuram fazer benfeito. Talvez seja
aquele espírito de luta da Antiguidade: a mulher precisava lutar para provar que era boa naquilo. Então, na literatura, mais do que nunca, temos excelentes autoras. Desde Dinah Silveira

de Queiros, Rachel de Queiroz, Nélida
Piñon e outras, que ainda não são conhecidas, mas já são muito bem lidas.
Qual a sua melhor lembrança como
escritora?
O lançamento de cada um dos
meus livros. É como se eu tivesse um
filho, uma filha e estivesse mostrando-os a todos.
Você tem algum livro para publicar?
Eu estou escrevendo um livro
cujo nome já registrei: Verdades provisórias no voo da borboleta. É a história de uma borboleta. Mas eu não
vou contar para não perder a graça. E talvez vá ser o meu primeiro
romance. Cada capítulo é um conto diferente. Mas com o mesmo denominador comum, que é a borboleta.
Vilma, como você se vê?
Eu me vejo uma mulher realizada, mas realizada com felicidade. Eu tenho dois filhos maravilhosos, um marido, que é um grande
companheiro, já lancei vários livros,
sou biógrafa do meu pai, sou
continuadora, guardiã da obra do meu
pai, eu vivo a vida bonita e alegremente. Eu gosto de ler, acho uma felicidade ler, leio toda noite até
da ma20duas
de janeiro
nhã.
Além
disso
tudo,
tenho
amigos
Meu querido diário
formidáveis, uma família que me
prestigia muito. Eu acho que Deus foi
divinamente bom para mim. E tenho
fé. Eu acho que a fé é uma felicidade,
uma preciosidade que você guarda na
alma, para proteger a alma. Eu tenho
uma fé imbatível. Eu acho que é por
isso que eu me sinto mais feliz.

Por Maria Inês de Moraes Marreco, doutora em Literaturas
de Língua Portuguesa pela PUC Minas e
doutoranda em Literatura Brasileira pela UFMG

imaginação, do teatro e da representação.
A tese focaliza a linguagem
como responsável pela articulação formal e duradoura da memória na vida
social. Objetiva o registro da convivência da arte literária com a esperança e
a ilusão de uma realidade que se imagina e se interpreta, investigando as
múltiplas faces da objetividade/subjetividade, num jogo de percepções que
se efetuam no campo da linguagem.
Abordamos, pois, os percursos literários das escritoras citadas, a memória
e o tempo, a ilusão e o teatro.
Maria Inês Marreco, doutora em Literatura
de Língua Portuguesa pela PUCMinas

Eventos em 2012
IV Colóquio Mulheres em Letras &
II Encontro Luso-Afro-Brasileiro:
As mulheres e a imprensa periódica
Local: Faculdade de Letras da
UFMG, em Belo Horizonte.
Data: 4 a 6 de junho de 2012
Inscrições de trabalhos: de 20 de fevereiro a 30 de março.
Informações através do site:
www.mulheresemletras.com.br
XI Congresso Internacional da
Brazilian Studies Association
(BRASA)
Local: Illinois, EUA
Data: 6 a 8 de setembro de 2012.
Informações e inscrição:
https://my.atlas.illinois.edu/submit/
go.asp?id=293
Até 15 de fevereiro serão enviadas
as cartas de aceite. Informações
através do email:
brasa-illinois@illinois.edu ou do próprio site da BRASA:
http://www.brasa.org

Congresso Internacional da
American Portuguese Association
(APSA)
Local: Iowa City-IA
Data: 4 a 6 de outubro de 2012.
Inscrição de trabalhos até 10 de fevereiro, com o envio do título, um resumo de até 200 palavras e um breve
currículo de, no máximo, 50 palavras.
Os trabalhos podem ser apresentados
individualmente ou em mesas de no
máximo quatro pessoas, em português ou em inglês.
Mais informações no link do congresso: http://www.portuguese-apsa.com/
conferences.
Colóquio Internacional ERIMIT (E.A.
4327), em homenagem ao centenário de nascimento de Jorge Amado
(1912-2012)
Local: Université Rennes 2 – França
Data: 11 a 13 de outubro de 2012
Contato: Profa. Rita Olivieri Godet
rgodet@9online.fr

Dicas
de
Leitura

Ano 2
N. 6
Dezembro
2011

Joana Maria Pedro; Sílvia Maria
Favero Arend; Carmen Sílvia de
Moraes Rial (Organização).
Fronteiras
de
gênero.
Florianópolis: Editora Mulheres,
2011. 280 p. Preço: R$ 40,00.
Os textos que compõem esta coletânea foram selecionados entre os apresentados
em mesas-redondas e conferências no "Seminário Internacional Fazendo Gênero 9:
Diásporas, Diversidades e Deslocamentos", realizado
entre 23 e 26 de agosto de 2010, em Florianópolis, na
Universidade Federal de Santa Catarina. O foco nas
fronteiras do gênero aponta para as possibilidades que
os deslocamentos e os investimentos no apagamento
das fronteiras podem trazer para aquelas pessoas que
não querem viver o essencialismo da localização reiterada do gênero. Esperamos que leitoras e leitores apreciem a leitura e que esta lhes proporcione novos
questionamentos.

Carola Saavedra. Paisagem com
dromedário. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010.
168 p. Preço: R$ 39,50.
Autoexilada numa ilha,
Érika grava mensagens endereçadas
a Alex, seu amado. Nas 22 gravações
que compõem Paisagem com
dromedário, ela tenta reconstituir e
compreender seu passado. No centro das inquietações da narradora está a questão da
identidade. Onde começava a sua personalidade de artista e de mulher e onde terminava a influência ao mesmo tempo fecunda e opressora de Alex? Érika se entrega a esse exercício retrospectivo, em que se misturam
a memória, a imaginação e um implacável raciocínio
crítico, em que a autora atualiza radicalmente o gênero
epistolar, aproximando-o do cinema e do radioteatro.
Reafirma, assim, o vigor e a originalidade de sua escrita, uma das mais marcantes do atual panorama literário
brasileiro.

Silvia Maria Favero Arend; Carmen Silvia Rial; Joana Maria
Pedro (Organização).
Diásporas, mobilidades e migrações.
Florianópolis: Editora Mulheres,
2011. 328 p. Preço: R$ 40,00.
A presente coletânea reúne textos apresentados no Seminário Internacional Fazendo Gênero 9, realizado na cidade de Florianópolis (Brasil), em
agosto de 2010. Nesta edição, o evento abordou de forma central temas relativos aos processos advindos da
dispersão ocorrida através dos continentes entre o final
do século XIX e os dias de hoje. No seu conjunto, os
textos objetivam proporcionar aos leitores um rico panorama teórico e metodológico de um dos principais fenômenos constitutivos do mundo contemporâneo sob o
enfoque dos estudos de gênero. Questões de ordem
epistemológica pautam os textos da primeira parte do
livro.

Jornal do Grupo de Pesquisa Letras de Minas - Belo Horizonte (MG) - Ano 2 - n. 6 - 2011

Leia nesta edição o conto “Narcisa”
escrito pela doutoranda Imaculada
Nascimento.

Confira em Artigos Acadêmicos o
texto de Aline Alves Arruda sobre
a recém-lançada Literatura e
afrodescendência no Brasil: antologia crítica, organizada pelo professor Eduardo de Assis Duarte e
publicada pela Editora UFMG e o
da professora Constância Lima
Duarte sobre a escritora Lúcia
Miguel Pereira.
Pág. 3
O livro Classe operária tem dois
sexos: trabalho, dominação e resistência escrito por Elisabeth Lobo
em 1991 é reeditado pela Fundação Perseu Abramo. A nova edição
está organizada em três partes e
inclui prefácio assinado pelas sociólogas Leila Blass, Helena Hirata
e Vera Soares, mais precioso depoimento de Marilena Chaui e outros dois novos artigos.
Pág. 4
A filha do renomado escritor mineiro Guimarães Rosa, Vilma Guimarães, é a entrevistada do jornal Mulheres em Letras.

Saiba quais são os novos lançamentos de livros na seção Dicas
de Leitura e os eventos acadêmicos que estão previstos para acontecer em 2012.

Pág. 6
http://poeticaconfeccoes.wordpress.com
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2011 foi de muito trabalho e
2012 anuncia grandes desafios
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Dicas culturais/Teses&dissertações

Entrevista

Como é que você se tornou escritora? Desde que idade você escreve?
Desde que aprendi a ler e a
escrever, porque certamente eu herdei do meu pai este atavismo, o amor
pela literatura, a vontade de transmitir histórias imaginadas. Meu pai
estava na Alemanha, em plena guerra, como cônsul, em Hamburgo,
quando ele chegou e me disse que
ia publicar o primeiro livro; virei para
ele na maior inocência e disse: "Então o senhor também é escritor?" Ele
achou a maior graça. Durante todos
os anos da vida dele ele lembrava
isso.

A escolha desse título para a
tese de doutorado, defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras
da PUC-Minas em novembro de
2011, se justifica pelo fato de termos
visto, na amplitude do tema escolhido, uma extensa gama de reflexos e
caminhos que poderiam nos nortear
no desenvolvimento de nossa pesquisa. Assim, ao analisar os romances As horas nuas, de Lygia
Fagundes Telles, e A doce canção
de Caetana, de Nélida Piñon, este
trabalho procura explicitar, numa visão caleidoscópica, o reflexo das diversas ramificações que este percurso pode gerar: da memória, do esquecimento, do tempo, da ilusão, da

Assim como
começou –
um
tanto
quanto afobado – 2011
chega
ao
fim. Mas se
olharmos
para trás, mesmo rapidamente, é
possível constatar o quanto o
grupo produziu nos últimos doze
meses. Foram muitos os congressos, os novos textos, os
minicursos. A discussão de
instigantes teorias – como as de
Gayatri Spivak, Simone de
Beauvoir e Teresa de Lauretis –
tornaram as reuniões mais proveitosas e fortaleceram ainda
mais nosso propósito de estudar
a produção literária das escritoras.
A pesquisa sobre as brasileiras que publicaram no
Almanaque de Lembranças LusoBrasileiro, no largo período compreendido
entre 1851 e
1935, em parceria com o
CLEPUL, da
Faculdade
de Lisboa, já
teve início. E
muito trabalho nos aguarda. Os textos
apresentados no III Colóquio Mulheres em Letras foram devidamente registrados em CD-ROM e
no livro Escrituras no feminino:
aproximações. E tem mais: concluímos uma nova antologia –
Mulheres de ontem e de hoje –,

que reúne estudos e excertos de
35 escritoras e se prepara para
vir a público no próximo semestre.
Para melhor enfrentar os
desafios de 2012, demos início à
organização do IV Colóquio Mulheres em Letras e II Encontro Internacional Luso-Afro-Brasileiro:
As mulheres e imprensa periódica, previstos para acontecer de
4 a 6 de junho, na Faculdade de
Letras da UFMG. Em breve o site
trará informações sobre inscrição de trabalhos, lançamentos de
livros e escritoras convidadas.
Enfim, cá estamos, fechando um ano intenso de trabalho e, ao mesmo tempo, nos
abrindo para as muitas possibilidades que 2012 parece prometer.
Se antes falava-se em "movimento de mulheres", agora com certeza somos "mulheres em movimento".
Gostaríamos de desejar a
todos que têm
contribuído para
o desenvolvimento do grupo
Letras de Minas,
– colaboradores
(Poética, Unical,
JM, Supermercados BH e Vilma
Alimentos), professores, escritores, alunos e toda a comunidade
acadêmica – um FELIZ NATAL e
um ano de 2012 de muito sucesso e grandes realizações.
Por Constância Lima Duarte,
professora da Faculdade de Letras da UFMG e
coordenadora do Grupo de Pesquisa Letras de Minas

Conversas em família. Na intimidade. Nunca em presença de tios, primos,
que, para determinados assuntos, são intrusos, agregados – tais como cunhados.
Lembranças de um passado remoto cronologicamente, porém recente na memória de filhos que sentiam um prazer enorme em escarafunchar o porquê disso ou
daquilo.
Nesses encontros, Narcisa sempre vinha com a mesma cantilena: "– Papai
me contou que a última vez que transou com ela foi quando fui gerada." Já a
ouviram repetir – infinitas vezes – o detalhe amoroso dos pais, bem como a imensa compaixão que sente por ele. Coitado!
Carmem é um tipo de mulher magra, não muito alta, traços finos, olhos
acinzentados -- um tanto tristes. Menos que seu rosto, impressiona pelo seu ar de
mistério. Não sorri facilmente e seu olhar parece menos interessado no que se
passa dentro de sua própria casa que em alguma possível alma que necessite de
seus cuidados lá fora. Boa samaritana! Aos filhos, raras vezes conta fragmentos
de seu passado e, mesmo assim, de maneiras diferenciadas; aos homens, sempre diz que está tudo bem e que foi feliz no casamento; e, às filhas, diz que nem
sabe por que se casou. Assim, as moças mexem e remexem o baú de recordações, perdendo-se em conjecturas mil.
Naquele dia, quase dezessete horas de uma tarde de verão, fevereiro de
1988, dois dias após a morte do pai, recostada em um banco de frente ao córrego
que atravessava a chácara da tia, cujas águas a correr mansamente faziam-na
recordar a passagem do tempo, Narcisa ouvia os primos e irmãos conversando.
Alguém comentou – maldosamente – haver conhecido a amante do seu pai e...
pasme! os três filhos. Perplexa também, Maria sugeriu que procurassem algum
contato com os recém-descobertos meio-irmãos. Quem sabe precisavam de algum apoio.
Narcisa sentiu um quase temeroso estupor. Em voz baixa, sussurrante,
olhos vibrantes: "– Melhor não levantar essa lebre." Em seguida, ao sabor de cada
resplandecente palavra: " –Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que
cativas."
Aquela singela frase de sua memória literária – havia sido repetida com
fervor. Todavia, muito mais que a pressuposta responsabilidade, conhecer a família da amante do pai significava radical cisão do elo mítico...
Sombras e luzes se mesclaram, ora clareando ora obscurecendo, a visão
do reconhecimento trágico do indesejável. Como o lento entardecer daquela tarde
de verão, esperou dias, meses até, que ninguém tomasse a decisão. Não tinha
muita consciência disso, mas sua alma estremecia ansiosa cada vez que se reuniam.
Por Imaculada Nascimento, contista, professora
e doutoranda em Literatura Comparada na FALE-UFMG.

Escritora mineira é premiada na Itália
A escritora mineira Terezinha
Pereira, natural de Pará de Minas, recebeu em outubro deste ano o Premi
internazionali Poesia, Prosa ed Arti
figurative. O concurso é realizado
anualmente pela Accademia
Internazionale II Convívio, organização cultural situada em Verzella, no
município de Castiglione di Sicilia, na
província de Catania, Sicilia, Itália.
O livro de Terezinha, A copa
do mundo sumiu!, recebeu a terceira
classificação na categoria "Narrativa
em Língua Portuguesa". De acordo
com informações dos organizadores,
o concurso teve a participação de 915
escritores, dos quais 123 estrangeiros e 792 italianos.
"Senti-me muito emocionada,
uma vez que o concurso recebe inscrições de autores italianos, de língua neolatina em sua própria língua
e de pessoas de outras línguas es-

Ângelo Mani, presidente da Accademia Internazionale II
Convivio, fez a entrega do prêmio para a escritora
Terezinha Pereira

trangeiras, desde que enviem seus trabalhos acompanhados de uma tradução italiana, francesa, espanhola ou
portuguesa. Portanto, é um concurso
do qual participam pessoas das mais
diversas partes do mundo. É motivo de
muita satisfação pessoal, embora signifique pouco em relação à divulgação
de meu trabalho no mercado editorial", disse a escritora.

Tradição literária afro-brasileira
Jornal do Grupo de Pesquisa Letras de Minas

Expediente
Jornal Mulheres em Letras
Publicação do Grupo de Pesquisa
Letras de Minas, com cadastro no
diretório de grupos do CNPq e da
FALE/UFMG

Coordenadora
Constância Lima Duarte

Editora responsável
Fátima Peres
Reg.: MG 03731JP

Conselho Editorial
Claudia Maia, Constância Lima
Duarte, Fátima Peres, Iara Christina
Silva Barroca, Kelen Benfenatti Paiva,
Maria Inês Marreco, Maria Lúcia
Barbosa, Maria do Rosário A. Pereira

Colaboradores
Ana Caroline Barreto, Aline Arruda,
Cláudia Gomes Dias Costa Pereira,
Claudia Maia, Constância Lima Duarte,
Cristiane Côrtes, Elisângela Lopes,
Fátima Peres, Helga Maria Lima da
Costa, Iara Christina Silva Barroca,
Imaculada Nascimento, Isabella
Fernandes Pessoa, Kelen Benfenatti
Paiva, Laile Ribeiro de Abreu, Luana
Diana dos Santos, Marcelo Pereira
Machado, Maria Inês Marreco, Maria
Lúcia Barbosa, Maria do Rosário A.
Pereira, Maria do Socorro Vieira
Coelho, Vera Godoi.

Artigos acadêmicos

Contos/Crônicas/Poesias/Notas

Narcisa

Revisão
Maria do Rosário A. Pereira
Claudia Maia

Contato
mulheresemletras@mulheresemletras.com

Tiragem
1000 exemplares

Impressão
Gráfica Silveira
*Os artigos assinados e publicados neste
jornal são de inteira responsabilidade de
seus autores.

União Produtora Ltda.
Fazenda Engenho, s/n
Caixa Postal: 27 - Zona Rural
CNPJ: 08.175.256/0001-41
Inscrição Estadual:
001019597.00-39
CEI: 32.940.01594/78

Educação, pesquisa
e
consultoria

2

CTP F 2 - 4 CORES - JORNAL MULHERES EM LETRAS
GRAF SILVEIRA OP. KLEBER

A recém-lançada Literatura e
afrodescendência no Brasil: antologia crítica, organizada pelo professor Eduardo de Assis
Duarte
e
publicada pela Editora UFMG, é um
marco importante na
história da crítica literária afro-brasileira. São quatro volumes que apresentam o panorama da
literatura produzida
por escritores afrobrasileiros desde o
século XVIII até nossos dias.
Muitos clássicos autores são
contemplados na
antologia, como Machado de Assis, Cruz e Sousa e
Gonçalves Dias, quase nunca lembrados por sua ascendência e cor
da pele.
As escritoras estão muito

bem representadas. No primeiro volume, denominado Precursores, o leitor
poderá contar com verbetes sobre
Maria Firmina dos Reis,
a maranhense autora
do primeiro romance
abolicionista do Brasil;
Auta de Souza, poeta
norte-rio-grandense;
Antonieta de Barros,
jornalista catarinense
militante do século XX;
Carolina Maria de Jesus, a favelada que ganhou o mundo com o
best-seller Quarto de
despejo; Laura Santos,
paranaense que ousou
nos temas de seus versos abordando o erotismo e o desejo de liberdade; e Ruth Guimarães, autora do romance Água Funda.
O volume 2 da antologia,
intitulado Consolidação, apresenta autoras como Mãe Beata de Yemonjá,
Geni Guimarães e Conceição Evaristo,

negras mulheres seguidoras da literatura de suas antecessoras, prezando
pela estética negra em suas
"escrevivências". Já o volume 3,
Contemporaneidade, traz as escritoras
do Quilombhoje, as que publicam nos
Cadernos Negros desde sua estreia na
década de 70 do século XX, como é o
caso de Miriam Alves e Esmeralda Ribeiro, até as mais contemporâneas,
como Cristiane Sobral. Ao lado delas,
as escritoras mineiras Ana Maria Gonçalves e Jussara Santos, a primeira,
autora do premiado romance Um defeito de cor, e a última, contista de escrita elaborada e sagaz.
O volume 4 traz depoimentos
de alguns autores e textos críticos de
grande relevância para os estudos da
alteridade. Certamente a obra é, nas
palavras da escritora Miriam Alves,
"outro passo importante para a
visibilização da inegável presença do
negro escritor brasileiro".
Por Aline Alves Arruda, professora do IFSULDEMINAS
e doutoranda em Literatura Brasileira pela UFMG

Lúcia Miguel Pereira revisitada
Quando examinamos a história literária brasileira das primeiras décadas do século passado encontramos um número surpreendente de mulheres cujos nomes são
hoje quase desconhecidos. Algumas
até tiveram sucesso em vida, mas
logo tudo passou e elas ficaram à
sombra de seus pares, independente do valor de seus trabalhos.
As justificativas são várias:
desde o preconceito por parte da crítica e da sociedade, que custaram a
aceitar mulheres nas letras, até a opção das escritoras de se distanciarem do projeto modernista e se envolverem em outro projeto – estético e, principalmente, ideológico –
voltado para a reflexão e a emancipação da mulher.
Foi nos anos 30 que estrearam alguns dos nomes mais significativos da nossa literatura, como
Cecília Meireles (1901-1964),
Henriqueta Lisboa (1901-1985),
Rachel de Queiroz (1910-2003),
Patrícia Galvão (1910-1962), Dinah
Silveira de Queiros (1911-1982) e
Lúcia Miguel Pereira (1901-1959),
entre muitas outras. Período de intensa instabilidade social e política,
a década marcou profundamente as
mentes e o cotidiano feminino, com
a ampliação do mercado de trabalho, a conquista do voto, o ingresso

no ensino superior. Algumas optam por
refletir sobre os problemas soci- ais e
filosóficos de seu tempo. Outras –
como a escritora objeto do presente estudo – preferiram elaborar romances ou
poemas introspectivos e perscrutar as
intimidades do ser.
Lúcia Miguel Pereira – crítica literária, biógrafa, romancista, tradutora
e autora de livros infantis – fez a segunda opção. Seus romances – Maria
Luisa (1933), Em surdina (1933), Amanhecer (1938) e Cabra-cega (1954) –
têm o mérito de retratar a complexidade da psicologia humana e a batalha
da mulher na conquista da própria liberdade. As narrativas valem como documentos da época, por apresentarem
a trajetória das protagonistas desde a
adolescência até se tornarem adultas,
conscientes e questionadoras do papel social que lhes era imposto enquanto mulheres.
Articulando experiência e imaginação para dar vida às diferentes
vozes femininas, a escritora exibe uma
multiplicidade de sentimentos: desde
a angústia de não ser capaz de transformar radicalmente seu cotidiano e
abandonar as prescrições patriarcais,
até o conflito interior entre o novo e o
já estabelecido. Contudo, apesar dos
inegáveis méritos de sua ficção, Lúcia
Miguel Pereira tornou-se conhecida
apenas enquanto crítica literária e bió-

grafa. Daí a
relevância
deste livro de
Edwirgens
Almeida, O legado ficcional
de
Lúcia
Miguel Pereira: escritos da
tradição. Fruto
de um trabalho acadêmico
defendido
com louvor, ele tem o mérito de trazer
novamente a escritora ao centro do debate literário, graças ao empenho e à
enorme competência de sua autora.
Assim como a obra de Lúcia agrada
pela narrativa ágil e sofisticada, o texto de Edwirgens surpreende pela excelência do pensamento crítico. À medida que avançamos a leitura, tornamse evidentes o entusiasmo e a seriedade do estudo, bem como a contribuição que representa para todos que
apreciam a literatura brasileira, em especial a de autoria feminina.
ALMEIDA, Edwirgens A. Ribeiro Lopes de. O legado
ficcional de Lúcia Miguel Pereira: escritos da tradição. Florianópolis: Editora Mulheres, 2011.
256 p. Preço: R$ 38,00

Por Constância Lima Duarte,
professora da Faculdade de Letras da UFMG e
coordenadora do Grupo de Pesquisa Letras de Minas
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Livro A classe operária tem dois sexos: trabalho,
dominação e resistência é reeditado
Em homenagem à socióloga pioneira na pesquisa científica da divisão de gênero da classe trabalhadora
brasileira – Elizabeth Lobo –, a Editora Fundação Perseu Abramo acaba de
reeditar a obra A classe operária tem
dois sexos: Trabalho, dominação e resistência, publicada por Elisabeth Lobo
em 1991, ano da morte da autora.
No livro, a autora esmiúça a
questão de gênero nesse setor industrial brasileiro entre as décadas de 70
e 80, época em que a sociologia dominante não identificava a divisão sexual do trabalho naquele setor.
Elisabeth Lobo se aprofundou em teorias sociológicas e mergulhou em
vivências do universo das operárias.
A nova edição está organizada
em três partes, inclui prefácio assinado pelas sociólogas Leila Blass, Helena Hirata e Vera Soares, um precioso
depoimento de Marilena Chaui e outros dois novos artigos.
Em “Práticas e discursos das
operárias, processos de trabalho e lutas sindicais no Brasil: os anos 1970 e
1980”, primeira parte do livro, Elisabeth
analisa o visível e o invisível no processo de trabalho e nos conflitos operários. Ela ainda responde a questões
sobre as divisões de gênero nas fábricas, como até que ponto o controle era
mediado pela separação entre homens e mulheres.
A segunda parte, “O gênero no
trabalho: perspectivas teóricas e
metodológicas”, apresenta as teorias
da relação entre gênero e trabalho, as
quais, até então, eram analisadas sob
um ponto de vista míope.
Para finalizar, a terceira parte,
intitulada “Movimentos sociais de mulheres”. Igualdade e diferença é um
apanhado do campo temático a que a
autora se dedica, o feminismo e as
lutas sociais – uma reflexão inacabada
que ela ainda pretendia desenvolver
em sua tese de livre-docência antes
de sofrer o trágico acidente que lhe tirou a sua vida em 1991.

Marilena Chaui escreve na orelha do livro: “Vinte anos após a trágica morte de Elizabeth Lobo, este livro
publica seus artigos inéditos e reedita
aqueles que foram publicados postumamente em 1991. Não se trata ape-

Quem foi Beth Lobo

Unimep, em Piracicaba, e na Unesp,
em Marília. Em 1982, tornou-se professora do Departamento de Sociologia da USP e, em 1989, passou a
integrar também o quadro docente
do Programa de Pós-Graduação em
História Social do Trabalho, da
Unicamp.
Em 15 de março de 1991,
Elisabeth foi vítima de um acidente
de carro nos arredores de João Pessoa, onde havia ido para proferir um
ciclo de palestras e continuar sua

Elisabeth de Souza-Lobo
Garcia ou Elisabeth Souza-Lobo
(1943 - 1991) era formada em Letras. Morou na França, no Chile,
durante o governo Allende, e de
novo na França, onde doutorou-se
em sociologia na Universidade de
Paris VIII, em 1979. Filiada ao Partido dos Trabalhadores, combinou
desde então atividade acadêmica e
militância política. Deu aulas na

Fac-simile da capa do livro

nas de uma justa homenagem a essa
pioneira dos estudos de gênero na esfera do trabalho, mas também de assinalar as contribuições duradouras de
sua obra, tão cedo truncada.
Elisabeth Souza-Lobo desenvolve pesquisas sobre as operárias
brasileiras, o processo de trabalho e a
divisão sexual do trabalho nos estabelecimentos industriais do ABC
paulista, bem como a participação das
mulheres nas lutas sindicais, mostrando que ‘a classe operária tem dois
sexos’, que ‘operário não é igual a
operária’. Ora, na tradição da Sociologia do Trabalho, mesmo quando o trabalho feminino passou a ser considerado, inexistia uma perspectiva comparativa: esse trabalho era visto como
‘específico’. Foi Beth Lobo, na companhia de Vera Soares, quem introduz,

em 1985, a perspectiva comparativa
com o ensaio Masculino e feminino na
linha de montagem.
Se mudanças fundamentais
ocorreram desde os anos 1970 nas
relações de trabalho e de poder entre
os sexos, uma série de aspectos mostram que a hierarquia do masculino e
do feminino continua ideologicamente ativa. Ao contrário, Beth Lobo coloca a não hierarquização das experiências femininas e masculinas como um
princípio que norteia suas pesquisas.
Por isso mesmo, ao introduzir
o conceito de gênero no trabalho, faz
com que este seja um operador decisivo na construção da identidade e do
acesso das mulheres à cidadania, porém, ao mesmo tempo, ela o relativiza,
fazendo-o operar com nuances de
chiaro-oscuro que, tradicionalmente, o
olhar sociológico não é capaz de perceber.
Fundados em pesquisas
empíricas e com cuidadosa atenção à
formação histórica das classes sociais, os ensaios da primeira parte do
livro permitem a conceitualização e o
desenvolvimento teórico dos textos
apresentados na segunda parte, e
ambas contribuem para pensar as vias
complexas do feminismo enquanto estratégia de luta para a emancipação e
para a igualdade de gênero, objeto da
terceira parte.
Diante de nós, descortina-se o
campo simbólico de representações
no qual são construídos o feminino e
o masculino em suas múltiplas relações, da sexualidade ao poder. É isto
que faz este livro não simplesmente
atual, mas uma contribuição duradoura para os que, como Beth Lobo, estão empenhados na emancipação de
homens e mulheres”.
Chaui complementa, ainda,
que Elisabeth pensa as vias complexas do feminismo enquanto estratégia
de luta para a emancipação e para a
igualdade de gênero.
Fonte: Editora Fundação Perseu Abramo

pesquisa sobre relações de gênero em movimentos sociais no campo. No mesmo acidente perdeu a
vida a líder feminista e sindicalista
rural de Alagoa Grande (PB) Maria
da Penha Nascimento Silva, que figurava na lista de "marcados para
morrer", divulgada pela Comissão
Pastoral da Terra. Casada com Marco Aurélio Garcia, Elisabeth deixou
um filho, Leon Garcia.
Fonte: Editora Fundação Perseu Abramo

4

