
O Discurso feminino e a Revista Seara* 

Beatriz Alcântara 

Durante séculos de civilização ocidental, a Literatura foi um 
campo de ação prioritariamente masculino. O fato deve-se, por 
certo, à condição de quase total analfabetismo das mulheres até o 
século XVII. Quando a escrita lhes foi acessível, a Literatura ainda 
permanecia interdita pelas convenções sociais e a conseqüente 
recusa dos editores em publicá-las. 

Pseudônimos masculinos foram inventados - o caso mais 
renomado pertence à escritora francesa Amandine Dupin que as
sinava como George Sand- mas alea iacta est, a sorte, ou melhor, a 
inventividade feminina estava lançada. A marcha da escrita femi
nina foi tímida até o século XIX. Contudo, o século XX iniciou-se 
conhecendo e revelando grandes valores na Literatura feita por 
mulheres, como Florbela Espanca, Alfonsina Stomi, Virgínia Woolf, 
Simone de Beauvoir, Colette e Cecília Meireles. 

Assistiu-se ao despertar de um fervilhar literário feminino 
que logo iria se transformar num grande contingente de escrito
ras que, não estando todavia no mesmo plano, exemplifico com 
Marguerite Yourcenar, Clarice Lispector, Katherine Mansfield, 
Marion Zimmer, Alice Walker, Elisabeth Bishop, Natália Correia, 
Sophia Mello Brayner, Marguerite Duras, Lygia Fagundes Telles, 
Doris Lessing, Agustina Bessa Luiz, Maria Teresa Horta, a sul
africana Nadine Gordimer, Toni Morrison (prêmio Nobel, ativista 
pelos direitos dos negros e das mulheres), Hilda Hilst, Lia Luft, 
Olga Savary e Isabel Allende, entre tantas e outras, não esquecen
do de mencionar algumas ensaístas- um gênero tão adequado ao 
pensamento direto masculino - que tão bem se ativeram a essa 
técnica, Susan Sontag, com rara projeção internacional, Tereza Rita 

(*) VIII Encontro de Estudos Luso-Brasileiros; VIII Encontro Internacional do Centro 
Fernando Pessoa- Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba, 24, 25 e 26 de 
maio de 2002. 
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Lopes, Cremilda Medina, Noemi Elisa Aderaldo, Cleonice 
Berardinelli e Leyla Perrone.:.Moisés. 

Ao florescer uma literatura feita por mulheres e conquis
tando estas novas esferas sociais e intelectuais, às vezes se punh;;t 
a questão: teriam as escritoras vitoriosas obtido tal triunfo porque 
tenderam a copiar o modelo masculino de escrita vigente? 

Acredita-se que sim, embora a imitação sempre tenda a di
ferenças quase sempre sensíveis aos espíritos mais argutos, posto 
que homem e mulher, escritor e escritora, inclinam-se a emoções e 
enfoques diversos a partir de um mesmo e único fato . 

Há uma questão, nessa mesma linha de pensamento e no 
universo da Literatura, que se põe desde a década de 1970, talvez 
encorajada pelos inflamados discursos feministas da época e a de
cretação da ONU, em 1975 como o Ano Internacional da Mulher. 

Perguntava-se: haverá um discurso literário feminino, o dis
curso da diferença, uma escrita feminina, ou como ainda foi defi
nido por Hélene Cixous, "uma escritura com o corpo"? 
Júlia Kristeva com seus estudos na linha da psicanálise reforçou, de certo 
modo, a questão. 

Mas, no campo da Literatura, haverá uma narrativa, uma 
poesia ou mesmo uma ensaística que revelem, ou deixem 
transparecer uma silhueta feminina em sua autoria? 

A Literatura é uma expressão de arte humana que revela o 
eu do autor, independendo isso do fato de ser homem ou mulher 
a escrever. Porém, se o eu da escritora e do escritor pairam acima 
do texto literário, não será ele condicionado por contingências e 
peculiaridades próprias à individuação? 

O mundo, as convenções e as estruturas físicas humanas di
ferenciam grandemente o feminino do masculino. Assim sendo, 
seria natural que uma escritora deixasse transparecer, em sua obra, 
mesmo que não se apercebesse, contingências sociais, intelectuais, 
emocionais, políticas e oníricas do seu eu íntimo feminino, tão 
revelador e por tal modo diferencial de um outro, o masculino. 

Partindo dessas premissas, um grupo de escritoras residen
tes no Ceará, entre os anos 1985-1991, reuniu-se, com certa regu
laridade, para discutir a produção e o universo literários femini
nos. Eram dez escritoras, estreantes algumas, experientes, outras: 
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Ângela Barros Leal Farias, Beatriz Alcântara, Christina Cabral, Dul
ce Maria Viana, Fernanda Benevides Vasconcelos, Glícia 
Rodrigues, Isa Magalhães, Marly Vasconcelos, Mary Ann Leitão 
Karam e Regine Limaverde. 

Desejando iniciar a formação de um círculo de leitores pró
prios ao grupo SEARA, as escritoras procuraram e expuseram suas 
propostas ao jornal O Povo e este, de pronto, cedeu-lhes o seu 
suplemento-literário "O Povo Cultura", para a estréia, no domin
go de 29 de setembro de 1985. 

Escassos elogios, algumas reações e muito o espanto com 
aquelas escritoras, muitas delas casadas, com filhos, uma delas 
com seis netos, todas se recusando a continuar sob a aquiescência 
masculina e dispostas a trilhar um caminho próprio, longe does
tabelecido tema "flor-amor". Distante do esperado de um grupo 
feminino, elas discorreram sobre o círculo hermenêutico da com
preensão e surgiram com versos secos, tais como: "Aprendi com 
o Nordeste/ a sobreviver sem inverno/ ou padecer de inunda
ção". Com a estréia literária em jornal, o grupo passou a ter um 
rosto diante o público, mas nem todas tinham participado do lan
çamento, não estava, pois, claro, nem definido, o grupo SEARA. 

Marly Vasconcelos, egressa do grupo literário Siriará, suge
riu a redação de um manifesto a expor os propósitos literários das 
escritoras reunidas. Em 27 de fevereiro de 1986, o "Manifesto SE
ARA" estava impresso e foi distribuído entre leitores, parceiros 
de letras e artes, amigos e familiares solidários. 

Observem-se alguns trechos: "Não propomos a simples cri
ação de versos ou legendários personagens como forma de pre
encher o tempo ocioso. Lutamos pelo reconhecimento do nosso 
trabalho, nossa literatura.- Não clamamos contra esta, aquela cor
rente literária. O que queremos é combater a paralisia, o 
emparedamento das nossas criações ... 

Por que SEARA? Reflexo dos campos semeados. SEARA é 
eloqüência telúrica, sol, corpo que germina. Se ara a 
literatura ... Plantio. Palavra. Verso. Narrativa. SEARA. Ceará. 

Resistimos unidas. Defendendo nosso terreno. Relativizando a 
geometria de seus limites. Esgarçando a linha da demarcação .. .SEARA 
-Arte Viva - Resistência -Discurso Feminino." 
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Uma revista era o novo objetivo, o espaço de que se necessi
tava. Nova meta, de imediato, passou a ser o destino de cada uma . 
As gavetas das escritoras estavam abarrotadas de escritos sem 
leitores, sem juízo crítico. 

Em maio de 1986, um ano decorrido do início das reuniões, 
vinha à luz um opúsculo, o primeiro número SEARA. No lugar 
de um editorial, publicava-se o Manifesto SEARA. O patrocínio 
pertenceu ao jornal O Povo e seu filiado evento artístico-cultural 
"Maio Mulher" da jornalista Wânia Dummar. Nesse primeiro 
número, quase experimental, cada autora tinha a foto publicada 
antecedendo uma curta entrevista e, logo após, seu trabalho sele
cionado pelas editoras. 

No segundo semestre do mesmo ano, 1986, editava-se novo 
número da revista, com uma feição gráfica mais elaborada, tendo 
a Fundação Waldemar Alcântara como patrocinadora. Ampliou
se o quadro de autoras . Além das fundadoras, participaram: Joyce 
Cavalcante, Sarnira Abrahão e Ângela Gurgel. 

Do editorial extrai-se a passagem: "Da união de forças tão 
díspares se faz SEARA. Seu objetivo não é outro senão o de divul
gar esse discurso de mulher, feminino no melhor sentido da pala
vra, porquanto signo de linguagem do desejo .. .Desse desejo de 
sensibilizar e de se deixar sensibilizar ... Desse desejo em forma 
pura: linguagem, texto que seduz, que alicia, que envolve .. .Nisto 
reside o fruto de nossa germinação ... Trabalho aprimorado e buri
lado com todos os requintes do sabor." 

O grupo SEARA amadurecia . Não era possível perseguir 
um ideal literário esvaziando gavetas, publicando o que excedia. 
As fundadoras resolveram submeter a terceira publicação a um 
tema, e como à época decorriam dez anos da partida de Clarice 
Lispector, seu universo literário foi o mote da revista de 1987. O 
patrocínio coube ao Grupo J. Macedo, do Ceará. 

Novas colaboradoras se juntaram: Aglaêda Facó Ventura, 
Helena Cunha, Luíza Nóbrega e Alaís Ávila de Vasconcelos. 

O terceiro editorial revelava: "O último editorial da SEARA 
provocou uma saudável polêmica em torno do "discurso 
feminino" ... Sem dúvida, existe uma expressão humana, indepen
dentemente de sexo ... A literatura expressa o eu do autor, a partir 
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das peculiaridades da sua captação do mundo. A mulher, ao se 
expressar, sofre das contingências da situação social, psicológica 
e política do eu feminino ... 

Este número é dedicado a Clarice Lispector. Que ... dissecou 
a individuação feminina com um questionamento inquisitorial...e 
o fez num corpo-a-corpo com a linguagem." 

A quarta SEARA: revista de literatura, saiu no segundo se
mestre do mesmo 1987, financiada, ainda, pelo Grupo}. Macedo. 

O leque de colaboradoras abriu-se com Tereza Tenório, Rei
ne Lirnaverde, Olga Savary e Nelly Novaes Coelho. 

Registrem-se estas passagens do quarto editorial: "Não há 
corno escapar, o grupo SEARA continua privilégio nosso, 
ferninino ... Por que tantas discussões? ... Quantas e quantas acade
mias, associações civis e religiosas discriminam a mulher? Quantas! 
Nem por isso nos acovardamos, nos escondernos ... Não somos, 
porém, contra o discurso rnasculino ... Rilke afirmava que a me
lhor sociedade seria aquela onde homens e mulheres caminhas
sem juntos, olhando na mesma direção." 

Cumprindo os desígnios insondáveis de sua natureza 
carnaleônica e feminina, a SEARA, número cinco, apareceu em 
1988, com novas dimensões, nova diagrarnação, nova apresenta
ção gráfica, tudo patrocinado pelo Ministério da Cultura- MINC, 
com o apoio da Fundação Waldernar Alcântara. 

O editorial profetizava: "A SEARA, com nova aparência. Os 
céticos certamente aproveitar-se-ão do fato para acusar .. . 
instabilidade feminina, coisa-de-mulher ... Fato é que, acima de ser 
coisa-de-mulher, a SEARA se pretende coisa-de-literatura." 
Abriram-se espaços a novas colaboradoras, "na condição própria 
feminina e os desdobramentos possíveis da questão do discurso 
feminino: contra ou a favor." 

Desse número participaram as escritoras fundadoras e ain
da, Ana Maria Falcão, Stela Maris Rezende, Lúcia Serra, Glyce 
Salles e Marisa Biasoli. 

Em 1989, com o patrocínio das Empresas M. Dias Branco e o 
apoio da Fundação Waldernar Alcântara, foi publicado o número 
seis da SEARA: revista de Literatura. As colaborações continua
ram a crescer, vindo de todo o Brasil: Leila Miccolis, Nilze Costa e 
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Silva, Darcy França, Moema Tavares, Aíla Sampaio e Luciene 
Silveira, além de entrevistas com as escritoras portuguesas Teresa 
Rita Lopes e Agustina Bessa Luís de visita a São Paulo, pela Bienal 
do Livro. 

Recortam-se algumas passagens do editorial: "Há uma con
centração, proposital, do conto neste número .. . em função do 
encorajamento que esta forma literária recebe ao apreender o iló
gico, o inexplicável e o fugaz momento da verdade contemporâ
nea ... nossa mostra oferece uma amálgama de neonaturalismo, 
alegoria, introspecção, erotismo, ironia, lirismo, política e sátira. 

Precisamos dizer como nos tem sido gratificante receber a 
opinião dos que nos lêem, mesmo que discordem de nossa busca 
central: a existência de um discurso feminino na literatura." 

Mas havia um termo a respeitar, um tempo estipulado. 
Desde a publicação dos primeiros números de SEARA: re

vista de Literatura, ficou expressa a vontade de que a pesquisa 
sobre o discurso feminino na literatura não iria além de sete edi
ções, posto que as dificuldades eram muitas, sobretudo porque 
não havia uma organização formal do grupo, nem hierarquias, 
levando à frente a publicação, quem podia. 

Depois, achávamos que a amostragem era suficiente para 
uma conclusão sobre a existência, ou não, do discurso feminino 
na Literatura. 

Do último editorial que Marly Vasconcelos e Beatriz 
Alcântara redigiram para que a meta inicial se cumprisse, retira
se: "Sete. Totalidade do universo em movimento, renovação posi
tiva, término, plenitude do tempo ... SEARA significou desejo. 
Desejo de empreender travessias ... SEARA cumpriu sua trajetó
ria, ciclo completo, resguardando no corpo o desejo, nosso desejo, 
de encontrar na escrita a revelação do vôo, a chama, o perfume, o 
ruído indizível." 

Até o fim, novas colaboradoras acorreram ao chamado, sem
pre em nome de um discurso feminino: Stella Leonardos, Noemi 
Elisa Aderaldo, Érika Ommundsen-Pessoa, lvna Hitzschky, Rita 
Ramos, Eliane Ataíde, Tânia Diniz, Stella Câmara e Inez Figueredo. 

Extinta, a SEARA: revista de literatura, sob o protesto geral 
do público, recolheram-se alguns dados para uma conclusão. Fo-
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ram publicados 116 trabalhos literários de vários gêneros, um to
tal de 43 escritoras de todo o Brasil de diferentes estilos e forma
ções acadêmicas. 

Mas será legítimo que se questione sobre convicções a res
peito da existência, ou da negação de um discurso literário de 
natureza feminina em tão restrita amostragem? 

O grupo que levou a edição da revista até ao final, con
cluiu não possuir um distanciamento suficiente à isenção de jul
gamento sobre a existência ou negação de um discurso feminino 
na literatura. 

Contudo, algumas recorrências vocabulares e imagéticas fo
ram observadas, e isto já se anunciava num curto ensaio publica
do em SEARA dois- "O Eu Lírico Feminino". Nesse ensaio, apon
tava-se para a observância freqüente de um núcleo de palavras: 
terra, água, casa, nuvem, solidão, dor e morte, ressaltando que a 
palavra, amor, não seria objeto de registro. 

A metáfora da morte associada à água era uma aproxima
ção temática muito constante, bem como a revelação de um mun
do melancólico, solitário, místico e, muitas vezes, quase volátil. 

Na prosa, a linguagem dos trabalhos publicados em SEA
RA, pouco alterou de feição em relação àquela expressa em poe
sia, mas o leque foi ampliado. O intimismo continuou presente, 
porém foram cedidos espaços para aspectos quase irrevelados an
teriormente: o misticismo, o erotismo, a realidade inexplicável e 
uma quase conseqüente fuga para a alegoria ficcional. 

O conto em SEARA apresentou uma ficção muitas vezes 
marcada pela introspecção da mulher aturdida pelos aspectos tran
sitório e efêmero da modernidade. 

Muito haverá ainda a ser dito sobre a existência de um dis
curso feminino . Mas do que foi dado observar, por meio da revis
ta SEARA de literatura, conclui-se que, se ele realmente existir, 
não nos foi dado enfeixar fatos e conceitos apropriados, 
satisfatórios a um processo analítico de valor. Contudo, observou
se, durante o percurso de SEARA, que a meio do caminho em 
direção à escrita feminina, achava-se o registro onírico da dor e da 
solidão, uma profunda identificação com o ventre da terra, a su
blimação pela água e de todas as restrições à sua aparentemente 
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docilidade e o verso à sua incontrolável força. Uma simbiose 
imagética, uma ponte biológica, nutriz, placentária e, por este 
modo, possuindo natureza tão diversa do universo masculino. 

Não há como negar a evidência de algumas metáforas 
anímicas que diferenciam o texto literário levado a efeito por mu
lheres e homens. 

No entanto, assentar como verdadeiro a existência de um 
discurso literário feminino e por igual, um outro discurso literá
rio, o masculino, parece ser um modo antinatural de referenciar o 
pensamento humano, universal e único. · 
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