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Era uma vez uma deusa que viveu há muito, muito tempo — dois mil anos 

antes da Bíblia, para ser mais algébrico. A sua história é contada num texto intitulado 

Inanna,  um  pergaminho  onde  pela  primeira  vez  na  história  da  humanidade  se 

escalpelizam questões relacionadas com o sexo da escrita. Seria necessário esperar até 

aos  anos  60,  da nossa era,  para que fosse repensado o  papel e  a voz da mulher, 

expressos  em “slogans”  como  “um em cada  dois  homens  é  uma  mulher”  ou  a 

proclamação de Simone de Beauvoir: “não nascemos mulheres, tornamo-nos”. 

A contestação à sociedade dita patriarcal não teve apenas reflexo no seu “hic et 

nunc”.  As décadas  de 60 e  70 assistiram a crises — e etimologicamente  o  termo 

“crise” significa “mudança” — no conforto do academismo tradicional.

A notícia era que o  autor  escapara aos atentados  aparentemente mortais de 

Barthes e de Foucault, que pretendiam que o escritor ou não existia ou era uma mera 

figura,  quase  tão  ficcional  como  uma personagem.  Agora,  mediante  o  ósculo  de 

Lázaro de críticas como Sandra Gilbert, ou Hélène Sixous ressuscitava-se o escritor. 

Mais  ainda,  dizia-se  que  tinha  sexo  e  que  podia  muito  bem  ser  uma  mulher. 

Sintomaticamente, uma das conferências proferidas por Adrienne Rich, em 1970, na 

Modern Language Association, intitulava-se “When We Dead Awaken” (“Quando nós, 

as mortas, despertamos”).

O pensamento  académico mais ordeiro,  isto  é,  o  “new criticism”, e  mesmo 

aquele que se dizia revolucionário, ou seja, a sociologia da literatura e a estética da 

recepção, não ganharam para o susto. 

Porém,  o  tremor  de  terra  provocado  pelos  recém-baptizados  Estudos  de 

Literatura Feminina teve diversas réplicas. O edifício mais saudavelmente perturbado 

foi o  do  cânone literário,  arquitectado  na trindade “masculino”,  “de raça  branca”, 

“misógino”. Até aí as portas do panteão das letras universais só se tinham entreaberto 

para algumas mulheres — Emily Dickinson, Willa Cather, George Eliot (ou seja Mary 

Ann Evans, que teve de escrever sob pseudónimo masculino) e uma mão-cheia de 

autoras românticas inglesas, todas elas mais ou menos domesticadas aos parâmetros da 



rigidez canónica e feitas à imagem e semelhança da rainha.

Agora, o trabalho era o de desencantamento, um feitiço contra feiticeiro, uma 

redescoberta  de  escritoras  que  o  cânone  contornara,  excluíra  ou  rotulara  como 

impróprias para o consumo. Limpava-se o pó às lombadas de livros como A Room of  

One’s Own, de Virginia Woolf ou The Awakening, de Kate Chopin. Chegara também a 

hora das críticas, apelidadas por uns como bruxas, por outros como feministas, e, entre 

si,  como “irmãs”.  As obras  de  análise académica sucederam-se  num panorama de 

crítica até aí enfeudadamente masculino. A obra The Madwoman in the Attic (A Louca 

no Sótão), de Sandra Gilbert e Susan Guber, tornou-se seminalmente na Bíblia, onde 

se prefaciava o apocalipse de um mundo de letras patriarcal e o desassombro de uma 

partitura nova, feita de vozes de mulher. Tudo para desemaranhar um fio de Ariane 

perdido em labirintos masculinos.

As ideias oscilavam entre a lucidez e uma certa utopia, que sempre vem quando 

os  moinhos  de  vento  são  mesmo  gigantes.  Algumas  críticas  pugnavam  pela 

sobreposição entre “feminina” e “feminista”, e proclamavam por uma politização do 

cânone literário. Outras ensaístas enveredavam numa atitude de maior independência: 

estudar as obras de mulheres, sim, mas sem as pressões de uma ideologia.

No entanto, quase todos aceitavam as pedras angulares obre as quais se iriam 

edificar os Estudos de Literatura feminina, a saber: as mulheres escrevem de forma 

diferente dos homens, quer no estilo, quer no conteúdo, quer no propósito, pois têm 

uma identidade física, psicológica e social muito própria do seu sexo; na pena de uma 

escritora, as descrições são mais detalhadas, o estilo mais sensível e feito a buril, e o 

pensamento  aprofundado,  diferente  das  oposições  binárias,  típicas do  escritor.  Em 

suma, têm uma voz singular, inconfundível; as autoras exploram de forma mais intensa 

realidades próximas das do seu sexo — o parto, o casamento, a existência num mundo 

patriarcal —, que se organizam em mitos e arquétipos.

No entanto,  como em todas  as descobertas académicas, a relatividade é um 

factor a ter em conta. Com frequência a Esfinge é pródiga em questões ainda hoje sem 

réplica convincente. 

Refiro apenas um episódio: há alguns anos atrás, em Londres, apareceu nos 

escaparates uma obra que de imediato magnetizou a atenção dos Estudos Femininos. 

Relatava  as  experiências  de  uma  imigrante  indiana  em  Inglaterra,  num  estilo 

perfeitamente  enquadrável  naquilo  que  se  considera  escrita  feminina,  íntima  e 
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autobiográfica. Porém, à natural curiosidade de conhecer a suposta autora do texto, 

sucedeu, a um tempo, o pasmo e a inquietação. O livro tinha sido parto de um homem, 

e ainda para mais branco e pastor protestante. 

Como justificar que alguns homens escrevessem como mulheres? A resposta é 

simples: o sexo não é apenas biológico, mas também mental. Assim, um escritor como 

por exemplo Eugénio de Andrade, possui um cérebro talvez feminino. Era, portanto, 

necessário  estabelecer  uma diferença  entre  “sexo”  e  “género”,  concentrando-se  as 

exegeses literárias neste último.

Também em meados dos anos 80,  se originaram duas novas perspectivas: a 

construcionista, defensora de que o género é uma construção da cultura num contexto 

histórico, e a essencialista, que estabelece que a mulher tem certas características inatas 

— nomeadamente uma ética que a leva a proteger e a construir, um cordão umbilical, 

uma proximidade única à figura materna, que os homens não possuem, obrigados a 

uma certa agressividade para conseguirem ser aceites na sociedade masculina.

Provavelmente, qualquer uma das correntes terá a sua quota-parte de critério. 

O sexo é inato, mas também construído, e nesta arquitectura residem degradações que 

durante milénios impuseram à mulher um lugar ou discreto ou secundaríssimo, ainda 

hoje cristalizado em frases sexistas, por vezes, até aparentemente laudatórias: “por trás 

de  um grande  homem está  sempre  uma grande  mulher”,  por  exemplo.  Ou  ainda, 

explorando uma galeria de horrores misóginos, máximas tão discriminatórias quanto: 

“O  vosso  sexo  só  existe  para  a  dependência”  (Voltaire),  “gostar  de  mulheres 

inteligentes é prazer de pederasta” (Beaudelaire), “a mulher é uma criança doente e 

doze vezes impura” (Vigny). Nem sempre o androcentrismo dominou, prova de que a 

falsa fragilidade e submissão do sexo feminino são construções do Tempo, sublinhadas 

por credos, civilizações e modos de ser. 

De que forma a escrita feminina se concretiza na  literatura portuguesa? O 

nosso cânone é parco em mulheres escritoras — a Marquesa de Alorna, Soror Mariana 

Alcofurado,  e  Florbela Espanca emergem como excepções,  seguidas  de  perto  por 

Maria  Torres,  que  Michael  Franco  tem  tentado  recuperar,  num exemplo  comum 

daquilo que amiúde acontece: os estrangeiros a suprirem as nossas lacunas intelectuais.

Na  contemporaneidade,  porém,  existem nomes que  o  panteão  já absorveu: 

Sophia Andersen, pela ética feminina; Agustina Bessa-Luís, graças a uma escrita atenta 

à minúcia e à “condição” da mulher nos meios mais conservadores e rústicos; Rosa 
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Alice Branco e Fiama Pais Brandão, devido ao estilo idiossincrático; Maria Velho da 

Costa,  Natália  Correia  e  Teolinda  Gersão,  que  examinam as  experiências  mais 

marcantes do seu sexo; Isabel Cristina Pires, pela originalidade e sentido estético, etc.

Que espaço habita Lídia Jorge, nesta estante de consagradas? O de um “miglior 

fabro”.  Melhor  porque  se  arriscou  a  ser  lapidada  pelo  cânone  com  A  Terra  dos 

Prodígios,  ousando inovar — e recordo  que a experimentação é traço  e marca da 

escrita feminina: Virginia Woolf na prosa e Plath na poesia são dois claros exemplos. 

Melhor porque na crítica alegórica de O Cais das Merendas, transborda da “arte pela 

arte”,  para  a  arte  como facto  social.  Melhor  porque  tem consciência dos  espaços 

internos  da  mulher  na  sensibilidade  de  contos  como  “A Instrumentalina”  ou  do 

misógino “António”. Melhor porque logra perceber as contradições e o imaginário da 

esposa  tradicional, educada  para  servir e  nunca para  ser.  Tal aparece intimamente 

traçado na personagem de Lúcia, da história “Marido”, que se configura como “topos” 

da  mulher  doméstica e  domesticada,  apenas  voz  na litania da  humilhação,  sempre 

credora no matrimónio. Melhor, enfim, porque com A Costa dos Murmúrios, “da capo 

al fine”, dá razão às críticas essencialistas, na sua visão da mulher como arquitecto 

construtivo, anti-bélico, e de olhar atento e mágico sobre a natureza humana.

O estilo de Lídia Jorge está inegavelmente numa casta acima do de Agustina 

Bessa-Luís, que tantas vezes naufraga em oceanos de irrelevância, ergue-se maior do 

que a profundidade suspeitamente obscura de Fiama Pais Brandão, e cativa na leitura, 

demarcando-se assim dos intragáveis textos de certas autoras.

João  Gaspar  Simões  não  hesita  em galardoar  Lídia  Jorge  como  “o  maior 

prodígio das letras pátrias neste último quartel do século”.  Se a minha tendência é 

sempre  para  relativizar  afirmações  deste  calibre  —  normalmente  sujeitas  ao 

revisionismo académico — o certo é que a escritora que hoje aqui temos me parece a 

mais provável candidata à voz feminina deste fim de milénio.

Assistimos ao rodar das últimas luas da nossa era. D. H. Lawrence afirmou que 

o nosso tempo é eminentemente trágico. Mas não o foram todas as idades, desde os 

homens de  ouro  aos  de  bronze?  Nada  se  transformará,  quando  as  badaladas  nos 

indiciarem  que  dobrámos  o  cotovelo  do  milénio.  O  amor  será  sempre  adiado, 

contradizendo o poema de Ramos Rosa. E as migalhas de humanidade continuarão a 

levedar nos reinos da promessa. Porém, nas páginas da literatura, há-de rumorejar a 

denúncia viva ou a intervenção discreta, às vezes apenas estilística, das vozes que vão 
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rompendo a floresta de fragmentação e obscurantismo, que habitamos.

E entre elas estará Lídia Jorge, na busca de um quarto de si e em si, ou, como 

no poema de Audre Lorde, de uma estação para ser mulher. Sem sortilégios — mas 

prodigiosamente.
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