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Resumo 

 

Esse artigo aborda a construção do sujeito-mulher nas narrativas envolvendo uma poética 

feminista contemporânea, a partir da articulação tensiva entre a ideia de um sujeito 

universal moderno e o sujeito como corpo/indivíduo singular, no estabelecemento processos 

de empoderamento para as mulheres. Interessa perceber como os discursos de subjetivação 

associados às mulheres, envolvendo os fluxos de mobilidade em suas vidas, a capacidade de 

tomar decisões e a autonomia da figura feminina, tornam possível a construção de um 

“sujeito-mulher” que se coloca de forma independente ao “outro-homem”. Considerando 

que os processos de identidade se estabelecem através da relação com a alteridade, importa  

definir algumas limitações colocadas para as narrativas que envolvem esse novo sujeito 

feminino, investigando em que medida essas reinventam, na experiência, as práticas 

cotidianas contemporâneas. 
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Iniciando a tessitura: por onde caminham as tramas da mulher contemporânea 

 

O tema desse trabalho se dedica a analisar certo tipo de poética que tem regido os 

discursos de autonomia para mulheres a partir da constituição da idéia de mulher como 

sujeito, numa articulação ambígua que, por um lado, define a mulher como figura universal, 

pressupondo a perspectiva de uma autonomia coletiva e, por outro, trabalha os registros e 

relatos individuais como perspectiva de construção subjetiva para as mulheres que passaram 

por algum processo de mudança em suas vidas e, com isso, aumentaram a capacidade de 

tomar decisões em diferentes instâncias de inserção na sociedade. Para dar conta da 

questão, venho trabalhando com produções contemporâneas auto-intituladas “feministas”, 

com particular interesse na delimitação de como os discursos da transição são realizados 

nas narrativas orais, visuais e audiovisuais envolvendo as mulheres, e em que medida a 
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idéia do feminismo vai se atrelar à idéia de um “sujeito-mulher”. Trata-se, antes de tudo, de 

pensar como a mulher se coloca enquanto sujeito da ação e do enunciado, reconfigurando a 

tríade narrador-personagem-receptor em produções audiovisuais.  

 Interessa aqui abordar a noção de sujeito, particularmente dentro da perspectiva 

tensiva que autores como Marcus Doel (2001) o retratam no contemporâneo. Também a 

associação entre memória e história para trabalhar a guinada subjetiva, aspecto 

desenvolvido por Beatriz Sarlo (2007), e, ainda, como essa guinada aloca-se às narrativas 

do feminino, tal como colocam as autoras Maria Ignácia D’Ávila Neto e Cristina Baptista 

(2007).  

Através da interconexão dessas miradas, a intenção é perceber esses “rastros” do 

sujeito-mulher contemporâneo, a partir de sua concepção que vai ser ao mesmo tempo 

hiperbólica e sutil, destrutiva e flexível. Por esses rastros, podemos perguntar: como 

atualização das memórias individuais representadas nas narrativas do feminino podem 

compor discursos sobre autonomia e poder de decisão para as mulheres no contemporâneo?  

Mais do que definir o corpus de análise, portanto, proponho uma discussão da introdução 

do “feminismo” como gênero narrativo, tentando materializar a reflexão e problematizar 

esse tipo de uso a partir do recorte que envolve essencialmente conteúdo áudio-imagístico 

como representação de relatos auto-referenciados enquanto discursos de deslocamento 

através da memória. Mais que tudo, esses discursos associam fruição estética e articulação 

política, tensionando a revisão de uma história coletiva para as mulheres.  

Nessa atualização, as narrativas contemporâneas que abordam a memória vão 

funcionar enquanto perspectiva de um “tornar-se”, expresso através de determinados usos 

técnicos de produção associados a seu contexto social, que nos trazem a consciência, nesse 

momento de virada, que as coisas não podem mais permanecer como eram. Trabalhando 

essa idéia como um evento, ou mesmo enquanto devir, parece haver uma tentativa de 

relacionar os fluxos de mobilidade nas vidas de mulheres através de momentos de transição.  

 

Uma questão de autonomia: configurando o empoderamento de mulheres 

 

Nos caminhos que seguem as narrativas associadas às minorias sociais, que ganham 

força na modernidade e início do que viemos a chamar de contemporâneo, as desigualdades 

de gênero tornaram-se ponto de interesse em diversas esferas da sociedade. Esse 

movimento não se dá simplesmente para fazer emergir as estruturas que legitimam as 

hierarquizações de poder associadas aos pólos masculino-feminino, mas também no sentido 
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de encontrar mecanismos de compreensão e alternativas que dêem conta de equacionar o 

problema. É nesse contexto que, através de processos desencadeados por movimentos 

feministas, emerge o termo empoderamento de mulheres, imbuído das tarefas de reflexão, 

produção de narrativas e implementação de políticas eficazes voltadas à conquista de 

autonomia para as mulheres em seus diversos espaços de atuação. 

É preciso abordar com ressalvas o termo empoderamento associado às mulheres, 

visto que o mesmo invoca certa polissemia em suas formas de utilização, que podem ir 

tanto de uma perspectiva instrumental, quando, por exemplo, consideramos o 

empoderamento enquanto um processo de capacitação de comunidades jovens com novas 

tecnologias, quanto a uma mirada sócio-política se o consideramos dentro da perspectiva 

dos Estudos Culturais quando tratam dos jogos de poder envolvendo minorias sociais. É 

especificamente a partir dessa segunda mirada  que a versão dos Estudos Feministas se 

configura.  

 Mas o que, afinal, legitima o termo empoderamento de mulheres? Seriam alguns 

processos mais cruciais do que outros? Quais os mais relevantes e em que circunstâncias o 

empoderamento se estabelece como mais durável? Seja como for, a palavra associa-se 

indubitavelmente à perspectiva de mudança e remete a um presente, a algo acontecendo. 

Articula, assim, fluxos de transição, que emergem do interior das disputas por legitimação e 

poder nas sociedades. É entendido enquanto interstício de mobilidades, no que toca os 

diversos estágios da vida das mulheres, associando permanências, transições e retrocessos à 

perspectiva individual e coletiva das mulheres. Podemos, por exemplo, considerar o 

empoderamento como aumento da capacidade de tomada de decisões para as mulheres no 

que toca a inserção da mulher no mercado de trabalho nos últimos 50 anos, sem que isso 

pressuponha maior autonomia no quesito sexualidade. Não é improvável, inclusive, que o 

empoderamento no que toca determinada esfera da vida de certo grupo de mulheres 

pressuponha retrocesso em outra(s). Isso porque a consideração do empoderamento nessa 

perspectiva trabalha com a articulação do que transgride com o que perdura, ou mesmo 

daquilo que retorna. Não podemos, assim, conceber o termo enquanto momento estático e 

sim como trânsito dinâmico.  

Outro aspecto relacionado ao termo é que o vemos, no discurso feminista, 

frequentemente associado a uma macro-política e, portanto, no âmbito das instâncias 

governamentais ou de grandes instituições internacionais. A reflexão sobre empoderamento 

de mulheres, assim, pouco transita pelas trilhas menos óbvias do cotidiano e dificilmente é 
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veiculada para um público não especializado, direta ou indiretamente envolvido na 

discussão. Nesse sentido, a articulação que realizo pretende deslocar a discussão do 

empoderamento do âmbito da macro-esfera social para as poéticas do cotidiano, ou seja, 

abordar a discussão a partir de suas formas de utilização mais subjacentes. Em síntese, me 

interessa pensar se é possível remeter a um evento de empoderamento para as mulheres a 

partir das narrativas comunicacionais, ao trazermos a perspectiva de um “tornar-se”, de um 

deslocamento, que vai estar presente na oralidade compartilhada, no filme e na fotografia. 

Viso adentrar, assim, nesses processos que permeiam o cotidiano pelos caminhos das 

histórias de vida narradas, aquelas menos evidentes – mas não menos importantes – de 

conquista da autonomia para as mulheres (CORNWALL, 2006). 

 

No imaginário da memória: relatos de vida como estratégias de enfrentamento pelo 

sujeito? 

Ao ser entrevistada no filme Filhas do Tempo (PROJETO TEMPO, 2010), D. 

Hércia, 93 anos, enfatiza a necessidade da mulher ser destemida para garantir suas 

conquistas, afirmando que, se tivesse 20 anos de idade na época de hoje, sua vida seria 

muito diferente. Nesse momento, a câmera em close-up no seu rosto deixa bem evidentes as 

linhas do tempo, quando, ainda nessa imagem, ela regressa à experiência do passado para 

narrar o episódio do seu casamento, aos 15 anos. Na imagem com som direto, a personagem 

conta que não tinha conhecimento de como uma mulher podia engravidar, apesar de já 

manter relações sexuais regulares com o marido. Na falta de intimidade entre o casal, ela o 

indaga, constrangida, sobre o que fazer e recebe como resposta: “pergunte à vizinha, ela não 

está grávida?”  

No tempo cronológico que retrocede dos 93 aos 15 anos, D. Hércia tensiona as suas 

perspectivas de um futuro hipotético limitado por sua idade avançada, com a atualização de 

um passado vivido limitado pela falta de oportunidades. Quando esse relato tem como 

suporte um jogo de planos imagéticos abertos e fechados do presente da narração, mais do 

que fazer emergir a percepção do tempo cronológico que passou, o filme nos fornece uma 

percepção dramática da contração do tempo. A partir da narrativa geracional para expressar 

a transição, há a relação entre vida e morte expressa na aparente contradição entre duração e 

fixidez. Essa noção reflete o paradigma essencial dos processos de subjetivação através das 

narrativas audiovisuais, cujo princípio reside na seleção e enquadramento de tempo e 
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espaço englobando determinadas formas de olhar, configurando sujeitos distintos que 

precisam ser articulados nos relatos da memória.  

A memória, portanto, vai corresponder a esse campo de conflitos, entre o que faz 

necessário lembrar para transgredir, o que se quer esquecer nos recônditos da lembrança 

para seguir adiante e o que se institui, no presente, como algo dado, sempre em constante 

atualização. Contudo, para além do entendimento da memória enquanto aspecto 

social/cognitivo é interessante poder identificar, em sua relação com as narrativas, qual o 

lugar que o filme baseado no relato subjetivo e tratando do empoderamento de mulheres 

vem ocupar frente ao espectador, no tema que apresenta, mas também em torno da 

experiência que promove. A questão é colocada na perspectiva de como o filme solicita o 

sujeito: “não apenas diante do filme, mas inscrito nele, capturado e desdobrado pela sua 

duração” (GUIMARÃES, 2006, p. 39). 

As narrativas geradas dos relatos em primeira pessoa recontam como as mulheres 

negociam as estratégias de construção de suas subjetividades no cotidiano. O ato de 

“contar-se” vem carregado de significação, pelas palavras, gestos e movimentos corporais, 

adquirindo a conformação da narrativa do testemunho, no qual passionalidade aparece 

enquanto um caminho. Abre-se, então, uma via de construção das histórias singulares 

associadas ao patêmico, não “necessariamente ligado ao elemento textual, mas, sobretudo, 

ao factual, que se expressa visualmente” (D’ÁVILA NETO E BAPTISTA, 2007, p. 05) e a 

tensão dramática vem, majoritariamente, pela mise em scène das experiências interpretadas 

pelas narradoras. Esta performance é expressa no próprio recurso narrativo utilizado, seja 

imagem, áudio, ou ambos, através de sua utilização técnica, estética e política.  

Beatriz Sarlo (2007) vai trabalhar a idéia de que há no contemporâneo uma 

introdução da oralidade ao discurso historicamente construído, bem como a reconstrução do 

passado recente com base na memória. Ressaltando o fato de que as visões de passado são 

sempre (re)construções, Sarlo afirma que, agora, a irrupção do passado no presente é 

pertinente apenas na medida em que seja organizada por procedimentos de narrativa “e, 

através deles, por uma ideologia que evidencie um continum significativo e impenetrável do 

tempo” (2007, p. 12). 

Lembra-se, narra-se ou se remete ao passado por um tipo de relato, de personagens, 

de relação entre suas ações voluntarias e involuntárias, abertas e secretas, definidas 

por objetivos ou inconscientes; os personagens articulam grupos que podem se 

apresentar como mais ou menos favoráveis a independência de fatores externos a 

seu domínio. Essas modalidades do discurso implicam uma concepção do social e, 
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eventualmente, também da natureza. Introduzem um tom dominante nas “visões de 

passado” (SARLO, 2007, p. 12). 

 

No curta que compõe a série A Vida Política (MANSOOR, 2009), por exemplo, a 

personagem Cristina realiza a transição de uma mulher que passou por um aborto 

clandestino passando por grande medo e sentimento de culpa, para a mulher que resolve 

militar a favor da descriminalização do aborto e para tanto narra a sua história de vida, antes 

privada e escondida, para a esfera pública, a fim de que outras mulheres se identifiquem e 

possam passar por processos identitários de deslocamento.  

Na sequência de cenas que compõe o curta-metragem, a/o espectador/a conversa 

bem de perto com Cristina, através dos close-ups em seu rosto, para depois caminhar até o 

“palco” da rua, onde a personagem atua como artista militante num protesto em São Paulo. 

Os relatos e cenas no filme caracterizam, assim, espaços de transição, visando transformar 

as histórias em estratégias de enfrentamento e posicionamento social. Nesse sentido, 

estamos lidando também com uma transitoriedade das políticas identitárias, moduladas pela 

possibilidade de escolha. Damian Sutton (2009) vai pontuar que, quando uma pessoa passa 

por um processo de escolha e “torna-se” algo a mais através das imagens, ela desloca o eixo 

de construção das identidades, de quem era identificado como alguma coisa para o sujeito 

que deposita nesse processo a mudança, se colocando ao invés de deixar que a identidade o 

coloque em algum lugar. 

É possível perceber, hoje, um cruzamento cada vez mais freqüente entre as histórias 

individuais e uma História objetiva nas narrativas de um destino coletivo. A memória pós-

moderna, assim, se constitui na ambivalência entre subjetividade privada e 

transpessoalidade comunitária, fato que autores como Russel Kilbourn (2010), por exemplo, 

vão apontar como bastante significativos nas representações narrativas do contemporâneo. 

Isso porque os relatos de memória parecem evocar esse “certificado” emocional, em 

consonância com a idéia de patemização narrativa, que associa ação dramática a 

passionalidade, um tipo de estratégia narrativa, por sua vez, bastante ligada às práticas do 

feminino. 

Como afirmam Maria Ignácia D’Ávila Neto e Cristina Baptista: 

A recuperação e interpretação de narrativas de vida de mulheres têm sido um dos 

principais focos de atenção dos estudos feministas. A partir do ponto de vista das 

próprias mulheres é possível apreender o contexto social de onde as narrativas 

emergem, permitindo um acesso privilegiado à vivência e experiência do feminino 

(D´ÁVILA NETO e BAPTISTA, 2007. p. 02). 
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Na narração do feminino enquanto processo de subjetivação, há uma relação direta 

entre a cognição e a geração de afeto. Esse vem ser um modelo bastante utilizado nas 

narrativas contemporâneas, mas, na figuração dos processos associados à constituição de 

um sujeito-mulher, ganha traços de singularidade. Nos relatos da memória associados ao 

empoderamento de mulheres, há essa iminência de afloramento da figura do pirata, 

aventureiro, que refaz suas histórias a partir da construção de tensão dramática, como se os 

relatos, “(...) deixando de infringir regras, não sendo mais considerados aventureiros ou 

perigosos, não seriam mais dignos de serem contados, ou memoráveis” (D´ÁVILA NETO e 

BAPTISTA, 2007. pg. 04-05).  

A questão, portanto requisita uma definição, no caso das mulheres, para esse sujeito 

que se afirma pelo empoderamento. Que sujeito-mulher é esse, afinal? De quantos outros 

sujeitos se forma? Parece haver certa ambigüidade, nas construções narrativas de 

empoderamento para as mulheres, no que toca os processos de subjetivação nela 

instaurados. Transitando do privado ao coletivo pelo “tornar-se”, as mulheres-sujeitos dos 

relatos narrados partem do princípio de que trazer a re-identificação de suas vidas 

particulares à esfera pública faz a mobilidade do sujeito-indivíduo, ao sujeito-universal, 

compartilhado.  

 

Subjetividades ambíguas, identidades conflituosas: na emergência de um “sujeito-

mulher” 

Podemos observar, nas narrativas que o feminismo vem reivindicar enquanto 

próprias essa supremacia dos relatos auto-referenciados, envolvendo histórias de 

reivindicações e conquistas em benefício das mulheres, nos quais a memória é convocada a 

entrar em cena enquanto veículo da experiência. Essas mulheres-personagens-protagonistas 

estão ali por sua capacidade de mobilização e transição de um lócus individual e privado 

para uma espera pública e coletiva. Ao narrar suas vidas, elas visam transformar suas 

histórias individuais em possibilidades de transição para o sujeito-mulher num plano 

universal.  

Contudo, mais do que criar um sujeito-mulher coletivo, nesse processo, essas 

narrativas estão trazendo à baila o que Homi Bhabha vai definir como “zona de 

instabilidade oculta”, que tensiona a narrativa estável da História oficial. Obviamente, 

aqueles que mais vêm reivindicar o relato auto-referenciado são os representantes de grupos 

sociais deixados à margem de uma hegemonia moderna. Dessas brechas, vemos emergir as 
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“outras” vozes presentes nas dinâmicas culturais – tais como as das mulheres enquanto 

categoria social – que, na temporalidade efêmera do presente, reconstroem discursos do 

imaginário compartilhado, nos quais sempre vão existir atualizações entre o “eu ouvi” e o 

“você ouvirá” (ibidem, p. 215). Encarar o presente, assim, coloca em xeque “as teorias 

ocidentais do tempo horizontal, homogêneo e vazio da narrativa da nação” (ibidem, p. 216). 

De um lado, a história social e cultural deslocou seu estudo para as margens das 

sociedades modernas, modificando a noção de sujeito e a hierarquia dos fatos, 

destacando os pormenores cotidianos articulados numa poética do detalhe e do 

concreto. De outro, uma linha da história para o mercado já não se limita apenas à 

narração de uma gesta que os historiadores teriam ocultado ou ignorado, mas 

também adota um foco próximo dos atores e acredita descobrir uma verdade na 

reconstituição de suas vidas (SARLO, 2007, p. 11-12). 

 Entram em choque, nesse momento, duas concepções antagônicas do sujeito: a) a 

noção de um sujeito universal, estável e integrado, que se coloca para além do plano 

individual, numa esfera compartilhada, inquestionável para uma tradição moderna ainda 

não superada, com b) o imaginário de um sujeito singular, que desafia o sistema pedagógico 

e normativo, visando a uma desarticulação de seu lugar historicamente instituído na 

sociedade através de processos performáticos de diferenciação e afirmação de identidades 

próprias.  

Numa problematização dessa “crise” da noção de sujeito na contemporaneidade, 

Marcus Doel (2001) vai tentar articular esses dois sujeitos aparentemente inconciliáveis. 

Para ele, os processos de subjetivação contemporâneos esbarram a concepção do UM 

coletivo com os VÁRIOS individuais. Ele vai afirmar que, por um lado, e para além das 

possibilidades de construção da identidade a partir da diferença, “(...) o sujeito precede toda 

identificação, toda apresentação e diferenciação. Eu sou, antes que eu seja alguma coisa. O 

sujeito é Um: universal, indivisível e eterno” (DOEL, 2001, p. 86).  

No contraponto desse sujeito moderno universal, isto é, esse “grau-zero da 

humanidade, o lugar ao qual, de forma indicial, todas as características humanas se referem 

e deferem (eu sou – sujeito) (idem, p. 86), está, por outro lado, o sujeito como figura 

individual, expresso corporeamente, singular, dotado de um rosto que lhe é próprio. “O 

sujeito só existe em seus efeitos, na subtração de seus efeitos; sem um corpo ou um rosto 

através dos quais passar, o sujeito não pode cumprir sua função de universalização” 

(ibidem, p. 86-87). Essa relação entre os sujeitos vai estabelecer, de acordo com Doel, uma 

complementação ao mesmo tempo em que institui um paradoxo. A noção de sujeito precisa 

ser corpórea para tornar-se universal, apesar de que, antes de corporificar-se, o sujeito é Um 
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e, portanto, está universalizado. “Em outras palavras, o sujeito é o contexto no qual ele é 

produzido: uma-obra-em-processo; uma-obra-como-processo (...)” (DOEL, 2001, p. 83).  

Tentando materializar essa problematização nas narrativas de empoderamento para 

as mulheres, tomemos como exemplo a recente pornografia feminista. Mais 

especificamente, trago como objeto para reflexão uma compilação de cinco audiovisuais 

intitulados Five Hot Stories for Her (LUST, 2008)
3
. Dirigidas pela sueca Erika Lust, 

cineasta premiada em festivais de filmes adultos, essas narrativas reivindicam o ato sexual 

para a fruição e deleite do prazer feminino e tensionam, através das imagens, os eixos de 

poder entre autonomia e subalternidade historicamente associados ao consumo da 

pornografia. A intenção é apresentar a representação do sexo a partir do sujeito-mulher, 

através das estruturas narrativas e das seqüências que se estabelecem como diferenciais em 

relação a um histórico da pornografia despersonificada e feita para homens. Mais do que 

apresentar corpos-objetos do ato sexual, a pornografia feminista propõe, portanto, 

estratégias de subjetivação através da memória, enquanto movimento de afirmação dos 

sujeitos políticos. Trata-se – em consonância com as poéticas do feminismo no 

contemporâneo – de um conjunto de produções midiáticas audiovisuais abordando as 

narrativas do sexo, mas focadas nos relatos auto-referenciados sobre e endereçados às 

mulheres.  

A compilação aqui citada é composta por cinco curtas-metragens: Jodetecarlos.com; 

Married with Children; Something about Nadja; Breakup Sex e The Good Girl. Em 

Jodetecarlos.com, a mulher de um jogador de futebol, cansada do marido das traições, 

chama dois de seus colegas de time para um sexo a três, registrando com imagens o ato e 

posteriormente publicando o material em rede; em Married with Children um casal que tem 

filhos e vive uma crise conjugal resolve fugir da rotina numa sessão de fantasias a dois num 

motel; em Something about Nadja, uma mulher sedutora e com forte apetite para o sexo que 

trabalha numa loja de produtos eróticos é motivo de desejo de outras mulheres, com as 

quais ela desfruta de aventuras sexuais; em Breakup Sex, um casal de gays que está em vias 

de terminar um relacionamento amoroso tem uma última noite de sexo intenso e, 

finalmente, em The Good Girl, uma mulher quer descobrir seu potencial como amante e 

resolve se libertar dos tabus que envolvem o ato sexual ao conhecer um entregador de pizza 

que a atrai.  

                                                 
3
 Traduzindo para o português: “Cinco Histórias Picantes para Ela”. 
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Mesmo não prevendo um diferencial explícito apenas pelas sinopses descritas 

acima, na proposta de uma pornografia feminista, tentamos imaginar a ação dramática se 

desenrolando antes mesmo da visualização da própria narrativa, já que o projeto político se 

estabelece como perspectiva de deslocamento na diferenciação do gênero como 

“feminista”. Adentro dos filmes e a partir de suas estruturas narrativas, no entanto, é que 

vamos perceber como essa distinção quer se fazer presente. A diferenciação nesses filmes 

se faz essencialmente na direção da construção dos sujeitos UM-VÁRIOS articulados. A 

pornografia feminista propõe a explicitação das histórias de mulheres como indivíduos que 

mostram a face, possuem memória e são dotados de um tempo corpóreo para o prazer que 

lhes é próprio, diferentes das atrizes pornô configuradas como meros objetos do sexo. Ao 

mesmo tempo, essa pornografia quer endereçar a outras mulheres “comuns” esse tipo de 

representação, universalizando esses sujeitos-mulheres da narrativa de suas vidas privadas 

para um contexto público, o das espectadoras, que supostamente não se sentiriam 

pertencidas à categoria das mulheres-objeto da trama sexual convencional.  

 O tempo do prazer requerido pelo corpo é o da mulher e o gozo masculino é 

convocado a compartilhar com as especificidades da sexualidade feminina. Em 

Jodetecarlos.com, por exemplo, não é a mulher que visa satisfazer aos fetiches dos dois 

homens com quem mantém relações sexuais, mas o contrário. Os dois personagens 

masculinos interagem na perspectiva do desejo da protagonista. Também em The Good 

Girl, é a necessidade de ser saciada da personagem feminina que guia a narrativa no 

desenrolar da trama. 

Em todos os quatro filmes com personagens femininas, com exceção de Breakup 

Sex (que retrata a história de um casal de gays) o clímax da narrativa coincide com o clímax 

do orgasmo feminino. Além disso, um dos elementos que conclama a atenção na maneira 

em que os filmes se desenrolam trata da forma como as relações são travadas em todos os 

filmes: para além do ato sexual em si, há um tratamento de destaque para os contextos que 

levam até o sexo, diferentemente da pornografia hegemônica, no qual o contexto é 

secundário, subordinado ao momento em que a trama do sexo explícito aparece na tela. As 

histórias, aqui, são narradas na forma de depoimentos individuais, dos sujetos-mulheres, 

que se apresentam como dotados de afetos, paixão, desejos, angústias, conferindo um teor 

documental aos filmes. 

Este último aspecto é bastante evidente em Something about Nadja, Married with 

Children e The Good Girl. Nesses filmes, as mulheres se apresentam não numa perspectiva 
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estereotipada ou a partir de clichês comumente observados nas representações do feminino 

em filmes pornô, mas como mulheres comuns, que explicitam e tentam resolver na trama os 

problemas que experienciam em relação ao sexo. Em Something about Nadja, uma das 

personagens narra o seu dilema ao sentir-se atraída por outra mulher como conseqüência da 

sua dificuldade com homens e demonstra o desconforto por estar freqüentando 

constantemente um sex shop, por mais que essa atividade a atraia. Em Married with 

Children, o casal procura visualizar formas de resolver a falta de desejo da personagem 

feminina, que está desestimulada pela rotina do casamento com filhos. 

Cabe ressaltar, ainda, o fato de que essas mulheres angustiadas na busca pelo livre 

exercício de suas sexualidades não possuem aplicação de silicone, excesso de maquiagem, 

ou corpos e cabelos impecáveis. Ao invés disso, mostram suas “imperfeições” no que toca 

também os atributos físicos, tal como qualquer ser comum. Ainda, questões que se 

configuram como impasses e contribuem para os tabus associados ao sexo, como colocar e 

tirar a camisinha durante o ato, a dificuldade de ereção imediata do homem, ou as 

brincadeiras cordiais para “quebrar o gelo”, são explicitadas como cenas corriqueiras. A 

narração das experiências entrelaça, assim, o corpo e a voz, visando ressaltar uma presença 

do sujeito nas estórias. Contrapondo os processos de despersonificação aos quais estamos 

habituados na trama pornográfica, a linguagem nessas produções “(...) liberta o aspecto 

mudo da experiência, redime-a de seu imediatismo, ou de seu esquecimento, e a transforma 

no comunicável, isto é, no comum” (SARLO, 2007, p. 25). 

O que parece estar em jogo nessas narrativas são os processos de singularizarão 

através da passionalidade, ou seja, dos afetos, a partir do momento em que podemos 

pertencer a elas se experimentarmos e sentirmos esse diferencial (D’ÁVILA NETO e 

BAPTISTA, 2007). O sujeito patemizado, ou seja, aquele cuja afetividade numa perspectiva 

mais ampla é convocada na ação dramática, só pode existir na medida em que se identifica 

e estabelece laços de pertencimento com o sujeito narrado. Ao solicitar as relações de 

afecção na trama pornográfica, “ (...) o ponto de partida do projeto da diferença sexual 

mantém, primeiramente, sua vontade política de afirmar a especificidade da experiência 

vivida, corporalmente feminina, rechaçando a diferença sexual descorporificada em um 

sujeito supostamente pósmoderno e antiessencialista” (Idem, p. 06). 

Mesmo que as histórias sejam auto-referenciadas, elas não se destinam apenas no 

âmbito individual. Compõem, antes, um sistema de motivação e regulação coletiva, que 

pressupõe o encontro com a alteridade e separa um eu de um não-eu visando às tomadas de 
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posições. “Essa construção tem um propósito: internalizar a realidade e interpretá-la do 

ponto de vista de nosso eu” (D´ÁVILA NETO e BAPTISTA, 2007. p. 03). Seria possível 

supor, assim que essas narrativas estariam compondo processos de empoderamento no que 

toca as sexualidades das mulheres, também a partir de um “tornar-se”, isto é, a explicitação 

do tempo específico de seu prazer, ou a consciência de que essas mulheres são sujeitos, com 

vida e experiência para além do sexo. Deslocando os modos de endereçamento do gênero 

fílmico pornográfico, e para além da pornografia, esse formato quer servir de modelo para 

pensarmos os produtos audiovisuais como estratégias que constroem trilhas de autonomia 

das sexualidades experimentadas pelo feminino. 

Na idéia de uma pornografia feminista, bem como das outras narrativas inscritas 

numa poética feminista, está colocada uma crítica ao masculino como universal. O 

“feminismo, portanto, se estabelece enquanto gênero reivindicando um lugar que 

desestabiliza o falocêntrico historicamente instituído ao lugar de minoria para as mulheres. 

No entanto, se considerarmos que a afirmação dessa “nova” poética corresponde ao lugar 

da mulher como o outro, então não estaremos de fato analisando espaços de representação 

para a mulher, mas apenas reafirmando o lugar da universalidade androcêntrica. O que está 

em jogo, portanto, é a configuração desse “novo” sujeito feminino-feminista, que não pode 

ser constituído simplesmente pela figura do não-homem. 

De acordo com Paul Ricoeur (1985), o “narrar a si mesmo” pressupõe três tipos de 

sujeitos que, são distintos ao mesmo tempo em que permanecem indissociáveis: o sujeito da 

ação, o da enunciação e da imputação de valor moral. Trata-se de uma dinâmica de 

permanência e inscrição que não pode ser atemporal, mas, ao contrario, se estabelece 

alocando-se a uma temporalidade da narração, uma condição corpórea de vivência que faz a 

mediação existencial entre o ser e o mundo. Nesse interstício, muitos conflitos emergem. 

Nem sempre a mulher da narração-transição chega até a espectadora como pertencimento, 

já que as existências do/a receptor/a não são totalmente mensuráveis. Além disso, mudanças 

no endereçamento de determinados formatos, historicamente consolidados, não pressupõe 

que vá haver processos de re-identifcações coletivas. Devemos, assim, distinguir entre a 

representação da mulher e a mulher como experiência, o que consiste em abordá-la, 

respectivamente, como imaginário cultural e como agente de mudança. Há um equilíbrio 

tênue e não garantido nessas tentativas de deslocamento. A abordagem das narrativas do 

empoderamento de mulheres, portanto, vai depender desse equilíbrio. 
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Em suma, o tecido material do corpo pode frustrar a passagem em direção ao lugar 

do sujeito universal e abstrato. Daí o fato de que a carne e os corpos são sempre 

sedimentados, estratificados e atravessados pelo duplo movimento de 

universalização e individuação que os envelopa com a pele e os carimba com o 

rosto – eu sou embrulhado em mim; eu sou desembrulhado em você. (DOEL, 2001, 

p. 87). 

 

Nas bordas de uma poética feminista: quando o sujeito-mulher pressupõe 

empoderamento 

A poética feminista vai trabalhar a ideia de empoderamento para as mulheres no 

contemporâneo a partir do processo de deslocamento do eixo de construção identitária, isto 

é, quando determinadas maneiras de estruturar a narrativa vão configurar uma virada, uma 

perspectiva de transformação. Perpassa, portanto, por uma re-identificação e 

inevitavelmente implica em compressões relacionadas a tempo e espaço, na medida em que 

uma espécie de conscientização conecta o passado da experiência com o presente da 

transformação através do sujeito. A idéia de empoderamento, assim entendida, distingue um 

“antes” de um “depois” nas narrativas que estrutura, gerando sujeitos e subjetividades, não 

necessariamente por um acontecimento em si, mas pela constatação de que as coisas não 

podem mais ser da mesma forma.  

O fato é que, nas narrativas que se vinculam à memória através da expressividade 

gestual e sonora das personagens associadas, quem assiste é convidada/o a fazer algo com o 

que lhe é comunicado. No entanto, a intensidade da experiência vivida, incrível para quem 

não a viveu, é um dos aspectos que o relato não pode representar (SARLO, 2007). Assim, 

se por um lado não há dúvida de que a poética feminista possui um endereçamento 

explícito, aludindo ao empoderamento de mulheres como um evento que, através da 

narrativa possa fazer com que as mudanças das narradoras interceptem a experiência de 

espectadoras como potenciais estratégias para que estas percebam suas próprias histórias 

enquanto passíveis de mudança, por outro, é necessário abordar o evento do 

empoderamento conciliado com as dificuldades impostas para a transposição de um sujeito-

mulher-indivíduo para um sujeito-mulher-universal, considerando as distinções entre cada 

um deles, que variam com as distâncias sociais, geográficas, econômicas, ideológicas e de 

gênero entre as suas realizadoras personagens e estas espectadoras em potencial. 

A perspectiva de empoderamento proposta no filme Thorns and Silk (TERVO, 

2008), por exemplo, vai retratar mulheres palestinas em Israel que adquiriram a capacidade 

de trabalhar em funções só permitidas a homens no contrato social local, a citar: taxista, 
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policial, mecânica e cinegrafista/fotógrafa. Considerando o contexto no qual vivem as 

mulheres palestinas, de fato trata-se de uma conquista de autonomia significativa. No 

entanto, para a realidade de outros países, essas são atividades já corriqueiramente 

desenvolvidas por mulheres, ou não correspondem a um impedimento formal. Seria fácil 

supor, assim, que esse tipo de narrativa fílmica funcionaria como um “tornar-se” apenas 

para um segmento muito específico dentre as mulheres.  

Como se trata da vida cotidiana, as mulheres (especialistas nessa dimensão do 

privado e do público) ocupam uma parcela relevante do quadro. Esses sujeitos 

marginais, que teriam sido relativamente ignorados em outros modos de narração do 

passado, demandam novas exigências de método e tendem à escuta sistemática dos 

“discursos de memória”: diários, cartas, conselhos, orações (SARLO, 2007, p. 17). 

Os “limites” enunciativos das idéias hegemônicas/etnocêntricas terminam, na 

perspectiva do presente, por delimitar também as fronteiras de interlocução de uma gama de 

outras vozes, corporalidades e histórias do diferente: “(...) mulheres, colonizados, grupos 

minoritários, os portadores de sexualidades policiadas” (BHABHA, 1998, p. 24), que se 

afirmam em suas condições sociais nas produções narrativas, denunciando a fronteira como 

o local por onde emergem os discursos da alteridade. Nesse sentido, pensar o sujeito-mulher 

como universal pode ser incompatível com as subjetividades específicas retratadas em suas 

narrativas. 

Na tentativa de identificação das possibilidades de deslocamento das narrativas 

associadas às mulheres através de uma poética da transitoriedade e considerando as suas 

complexas e frágeis estruturas, portanto, venho propor a delimitação do que estou 

chamando de narrativas-empoderamento. Estas seriam as efetivamente passíveis de 

intersectar o evento do empoderamento de mulheres com as possibilidades de articulação 

entre os diferentes sujeitos-mulheres. Nesse contexto, as narrativas-empoderamento são 

configuradas como uma articulação estética-política que visa ao deslocamento, um ato de 

resistência à simples reinscrição que objetifica os corpos das mulheres. Mas elas caminham, 

sobretudo, pelos rastros desse sujeito contemporâneo, na tentativa de vincular o sujeito 

corpóreo ao sujeito universal. 

No rastro deixado pelo sujeito tem havido, pois: alegria, lamentação, nostalgia, 

restituição, ressurreição, substituição e corporificação. O que une cada uma dessas 

respostas é o fato de que elas estão todas baseadas em algum evento negativo que 

teria ocorrido ao sujeito abstrato e universal (DOEL, 2001, p. 82). 

   

Inevitavelmente, essas narrativas dependem da performance de suas narradoras, mas 

não apenas disso. Dependem, também, do quanto o ato político vai deixar passagem à 

experiência para além dele. Vão trabalhar, assim, sempre no limiar do tênue equilíbrio entre 
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o prazer visual-auditivo que muitas vezes estigmatiza os lugares demarcados de gênero e o 

risco de esvaziamento por narrativas eminentemente políticas que varrem as possibilidades 

de reposicionamento por parte de quem assiste.  

Trata-se de um diálogo tensivo, de auto-identificação e representação que estabelece um 

embate do eu com o outro, no qual importam os processos de corporificação desse sujeito 

feminino através das imagens sem pressupor apenas a transição, mas articulando as 

descontinuidades com permanências e retrocessos. Dessa forma é possível pressupor uma 

reconfiguração de um sujeito universal associado às mulheres. As formas como pessoas ou 

grupos se utilizam dos recursos narrativos enquanto estratégias de afirmação, referindo à 

ideia de “evento” como narrativa da transição (que não se constitui como algo estático, mas 

trata-se de um processo fluido) só pode permanecer trilhando se alcançar um “algo a mais” 

que extrapole a narrativa em si e perpasse a experiência.  
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