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Resumo: O projeto REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NA LITERATURA é 

mais uma das atividades desenvolvidas pelo LALLI – Laboratório de Literatura 

e Outras Linguagens – do curso de Letras/campus Jaguarão, e tem origem na 

disciplina homônima já ofertada como componente eletivo. Dessa forma, este 

projeto representa a continuidade de um trabalho de pesquisa iniciado em sala 

de aula, de cunho transdisciplinar (literatura-estudos culturais- psicanálise) e 

que vem ao encontro de questões relevantes da contemporaneidade, como é o 

caso das questões de gênero, e mais especificamente do espaço do feminino e 

suas representações na cultura em geral e na literatura em especial. O trabalho 

será estruturado em encontros semanais de três horas no LALLI para o estudo 

e discussão dos textos teóricos, literários e respectivas produções dos 

discentes, cuja participação é obrigatória. Além disso, caberá aos bolsistas a 

responsabilidade de desenvolvimento de pesquisas individuais com elaboração 

de produção acadêmica, sob orientação da coordenadora do projeto, para fins 

de participação em eventos de Iniciação Científica e publicação em periódicos 

acadêmicos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar o papel do 

ambiente cultural na (des)constituição do feminino e suas representações na 

literatura, enfatizando a forma como o discurso feminino (ou ausência de) é 

representado, e as possíveis diferenças nessa construção vinculadas ao 

gênero do próprio autor. Para tanto, serão estudados os principais nomes das 

teorias feministas, tais como Elaine Showalter, Robin Lakoff, Julia Kristeva, em 

diálogo com teóricos dos estudos culturais, como Roy Wagner, Michel 

Maffesoli, Zygmunt Bauman, David Harvey, Gilles Lipovetsky. À medida que a 

pesquisa avança, os alunos escolherão o autor de sua preferência – inclusive 

textos de outros suportes, como blogs e sites literários – para desenvolver sua 

pesquisa e posterior elaboração de artigo. O grupo será composto de no 

máximo 12 alunos, com o pré-requisito de já terem concluído ou estarem 

cursando teorias literárias II. 

 


