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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta será uma narrativa sobre diversos cruzamentos de fronteiras – geográficos, 

políticos, disciplinares, culturais e sexuais – e sobre como esses movimentos descentram as 

categorias analíticas que usamos para ordenar e dar sentido não apenas ao mundo, mas às 

nossas próprias vidas. À medida que prossigo contando essa narrativa, estarei cruzando as 

fronteiras disciplinares entre duas zonas de diferença (teoria e relatos de vida), esforçando-

me para avaliar até que ponto os dispositivos interpretativos de um relato podem (ou não) 

unir os múltiplos fios da outra história (a autobiografia) em uma narrativa que não tentará 

encobrir suas lacunas e omissões, nem reduzir experiências concretas a aporias discursivas.  

Escolhi a metáfora da narrativa, ou seja, do contar uma história, para evitar uma 

distinção muito acentuada entre discussões epistemológicas e reflexões autobiográficas, 

pois, como havia dito no primeiro capítulo de minha tese de doutoramento, escrita há 

aproximadamente 20 anos, esta é uma história sobre as histórias que as teorias nos contam 

sobre nós mesmas. Apesar da narrativa teórica e dos relatos de vida serem aparentemente 

tarefas diferentes com tratamentos diferenciados, diria que ambos simplesmente pertencem 

a lugares específicos dentro de uma mesma análise social mais ampla que tenta mapear as 

dinâmicas do poder circunscrevendo nossas onto-epistemologias. No entanto, devo admitir 

que na medida em que há certamente diversas maneiras possíveis de se iniciar um relato – e 

caminhos – dependendo da perspectiva e dos engajamentos políticos, bem como da bagagem 

teórica, algumas veredas se apresentam como mais atrativas. O itinerário que decidi escolher 

para este memorial versará mais sobre as narrativas teóricas do que sobre relatos biográficos, 

isso sem perder de vista as mútuas imbricações entre ambos. Para articular esses níveis 

aparentemente dissimilares da existência social – ou melhor dito, zonas da diferença – 

alguma precaução analítica se faz necessária para que não haja a supressão de um a favor do 

outro, e que cada nível retenha sua especificidade.  

Enfim, farei a seguir um caminho particular: usarei narrativas teóricas feministas para 

dar sentido a minha biografia. Como esta se faz nos cruzamentos de fronteiras entre Brasil, 

Venezuela e Estados Unidos, questões sobre o lugar de fala (em toda sua complexidade) e as 

viagens e traduções das teorias, entre outras, serão centrais. Segundo Lata Mani (1992),  
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If theory as a tool kit is not to degenerate into theory as grab bag, if theory is 

to address the present in any meaningful way, what is necessary is rigorous 

politics of translation in the widest sense of the term: transcoding that is 

scrupulously alert to specificities, avoiding the triple pitfalls of conflation, 

erasure, and elision. (p. 395) 

 

Escrever este memorial não foi empreitada simples diante do clima político do país, 

particularmente perante as ofensivas contra o que a extrema direita, com a eleição de 

Bolsonaro à Presidência da República, rotula como ‘ideologia de gênero’ e ‘marxismo 

cultural.’ Especialista em Estudos Feministas e Estudos Culturais há mais de três décadas, tais 

ataques miram o cerne do que tem sido meu fazer acadêmico, como ilustrarei nas páginas a 

seguir.  

A cruzada contra a ‘ideologia de gênero’, parte basilar do Programa “Escola Sem 

Partido”, tornou-se um chavão para criminalizar o ensino do conteúdo de gênero e 

sexualidade nas escolas e para introduzir adesão aos valores tradicionais e hierárquicos de 

uma ultradireita, em um movimento anti-intelectual contíguo ao desestímulo do pensamento 

crítico.  O ‘marxismo cultural’ para o grupo agora no poder representa o que os intelectuais 

da Escola de Frankfurt criaram e que Gramsci aprofundou – a política da cultura (cultural 

politics), preocupação central dos Estudos Culturais.  

Em meio a esse clima de guerra com o objetivo de reduzir as liberdades acadêmicas 

básicas ao propor que não podemos usar o ensino para fins ideológicos, como se o 

conhecimento fosse neutro, refiz meu percurso intelectual e profissional tentando não me 

abandonar ao desânimo, tendo como norte exemplos de tantas/os outras/os que resistiram 

em tempos ainda mais sombrios. Como nos reassegura Hannah Arendt (2008), 

[...] mesmo no tempo mais sombrio temos o direito de esperar alguma 

iluminação, e tal iluminação pode bem provir menos das teorias e conceitos e 

mais da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca que alguns homens e 

mulheres, nas suas vidas e obras, farão brilhar em quase todas as 

circunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhes foi dado na Terra. (p. 3) 
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2. Formação 

 

1.1. Do Rio de Janeiro à Venezuela 

 

 Nasci e cresci no Rio de Janeiro, filha de pais mineiros. Lembro-me de ter decidido 

desde cedo pelas ciências humanas devido aos livros de neurologia de meu pai que 

abarrotavam as estantes, recheados de imagens médicas pouco atrativas e cujas páginas 

exalavam um cheiro peculiar para mim. Pode ter sido o papel no qual foi impresso, não sei, 

lembro-me apenas do cheiro pouco agradável.  Recordo-me também da caveira humana com 

dentes perfeitos na estante, que me instigava a imaginação: quem seria? Como morreu? E 

tenho ainda claro na memória o susto que levei ao me deparar com um cérebro flutuando 

em formol em um balde dentro do chuveiro. Mas, apesar da profusão de imagens e objetos 

neurológicos, que me afastaram definitivamente das ciências da saúde, nessas estantes 

estavam também os livros de literatura brasileira e exemplares do cânone dito universal.  

No meu/nosso quarto pouco espaçoso, dividido com minha irmã, não havia espaço 

para biblioteca, pois além do armário e de duas camas, tínhamos o piano, que jamais 

esquecerei, pois ele sempre esteve associado à imagem de minha mãe, Lilia Thereza 

Junqueira de Lima Costa, sentada ao meu lado, supervisionando as lições de música. Na minha 

casa, então, conviviam medicina, literatura e muita música clássica tocada por mim e por 

minha irmã, que mais tarde optou pela carreira de médica neurologista! Apesar do piano ser 

marcante para mim, pois eu gostava muito de tocar, sentia que precisava esconder esse fato 

de minhas amigas e amigos do prédio e da escola, com medo de me tornar ainda mais 

impopular. Por ser muito tímida, por definição, eu não era das mais populares... Até que um 

dia, no meio de uma festa em casa de uma amiga aniversariante que possuía um piano na 

sala, tomei coragem e revelei meu segredo. Pediram-me para tocar e prontamente aceitei. 

Todos/as se sentaram em torno do piano para me escutar tocando Chopin e Beethoven. 

Estavam extasiados/as, porém não mais que eu. Este foi um momento que depois entendi 

como o meu primeiro cruzamento de fronteira: não me envergonhar de não ser igual aos 

outros. É claro que tínhamos muitas semelhanças, mas a diferença no gosto musical foi 



 7 

gritante. Assumi de vez meu piano clássico. Ao longo dos anos, outras diferenças surgiram 

que me fizeram aproximar-me cada vez mais das teorias feministas, como explicarei. 

Iniciei meus estudos universitários no Rio de Janeiro. Porém, dado que havia feito um 

intercâmbio de seis meses em Saugatuck High School (Saugatuck, Michigan, Estados Unidos), 

durante o período em que cursava o que era então considerado o terceiro ano do segundo 

grau clássico em uma instituição da elite carioca, o Colégio Rio de Janeiro, em Ipanema,  optei 

por prestar vestibular para uma área pouco concorrida, turismo, em um centro de ensino 

superior recentemente fundado por alguns professores dissidentes da PUC-Rio: o Centro 

Acadêmico Professional/ CUP, em Jacarepaguá (jamais inquiri acerca da dissidência). Tal 

opção se deu porque, naquele ano do meu vestibular, houve a cisão entre o científico e o 

clássico no ensino médio. Isso significou que seria examinada em matérias tais como biologia, 

física, química, etc., sobre as quais nada sabia, já que estive fora do país quando a lecionaram 

de forma concentrada no cursinho pré-vestibular. 

 Outra razão da minha escolha pela carreira do turismo foi porque, desde então, já me 

fascinava viajar, nesse momento visto por mim como um deslocamento apenas geográfico, 

sem qualquer implicação dos outros deslocamentos, no sentido mais amplo do termo, que 

mais tarde fariam parte central de minha vida acadêmica e pessoal. 

 Nesse ínterim, enquanto cursava disciplinas obrigatórias e optativas no CUP, inclusive 

uma lecionada por Eduardo Viveiros de Castro (então jovem mestrando na PUC-Rio), percebi 

que havia feito a escolha equivocada. Ficava fascinada com o estruturalismo de Lévi-Strauss 

e sonolenta com as aulas sobre como elaborar pacotes turísticos para diferentes itinerários. 

Foi quando me casei com um venezuelano (Leonardo Alberto Salazar Liendo), abandonei o 

CUP e fixei residência em Barquisimeto, Venezuela, no final dos anos 1970.  

 Dois anos após o casamento, nosso filho – Juan Pablo de Lima Costa Salazar – nasceu 

(1978), o que dificultou que continuasse meus estudos universitários. Entediada na função de 

‘dona de casa’ (ama do lar!) e mãe, sentindo-me frustrada nos meus desejos de estudar, iniciei 

por conta própria a leitura de quase toda a obra de Nietzsche, cujo interesse foi despertado 

por um filme de Liliana Cavani sobre sua relação com o filósofo Paul Rée e a filósofa 

psicanalista russa Lou Andreas Salomé, intitulado Beyond Good and Evil (1977), estreado por 

Dominique Sanda (como Lou), Erland Josephson (como Nietzsche) e Robert Powell (como Paul 

Rée). O filme versava sobre o triângulo amoroso desses três personagens. Creio que este filme 
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foi o propulsor de uma grande virada em minha trajetória, pois assim que saí da sala de 

cinema me dirigi à livraria para comprar toda a obra do filósofo alemão.  

 Enquanto vivia em Barquisimeto, Venezuela (entre 1976-1980), dividia meu tempo 

lendo Nietzsche avidamente, apesar de não entendê-lo muito bem, escrevendo poemas, 

alguns publicados no jornal local e outros que pendurei na parede do quarto, e cuidando de 

meu filho, já ciente de que fora enganada pelos discursos hegemônicos sobre maternidade. 

Cuidar de um bebê com a mamadeira em uma mão e Ecce Homo, de Nietzsche, em outra 

ressaltou desde o início minha posição conflituosa entre uma visão tradicional e patriarcal da 

maternidade e a necessidade que sentia de estudar. Até então não tinha sido exposta aos 

debates feministas sobre este ou outros temas.  

 

1.2.  Da Venezuela aos Estados Unidos 

 

Em 1980, partimos rumo aos Estados Unidos. Meu ex-marido foi cursar mestrado em 

Michigan State University (East Lansing, Michigan) e eu, finalmente, pude ingressar na 

graduação em Publicidade daquela universidade. Jamais, até hoje, compreendi esta segunda 

(e equivocada) escolha de carreira! No meio de tantas disciplinas que constituíam o currículo 

base da graduação em MSU nos dois primeiros anos do curso (abrangendo economia, 

história, ciências da saúde, literatura, entre outras), me matriculei em uma disciplina sobre o 

pensamento de Nietzche no Departamento de Filosofia. Foi, em poucas palavras, quando 

senti que ali estava o caminho a seguir. Solicitei a troca de meu “major” em Publicidade para 

Teorias da Comunicação e a inclusão de Filosofia como meu “minor”. Entre as disciplinas na 

área de concentração Teorias da Comunicação, me sentia pouco desafiada, enquanto me 

absorvia por horas nos estudos de filosofia, incluindo filosofia feminista. Em suma, um filme 

me levou a um filósofo, que por sua vez me levou à filosofia e ao feminismo, mesmo que, 

como é reconhecido, o filósofo se expressasse pejorativamente a respeito das mulheres. 

Nietzche foi minha ponte epistemológica para o pós-estruturalismo, depois intensificado pela 

desconstrução e pelos escritos de Butler e de Spivak, além de outras teóricas feministas pós-

coloniais. O Lévi-Strauss que aprendi no CUP/Rio com Eduardo Viveiros de Castro ficou para 

trás, longínquo, nos ‘tristes trópicos.’ Porém, mal sabia que, décadas depois, eu iria de alguma 

forma reencontrá-lo – não o mestre, mas o discípulo. 
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1.3. Entre os muros da academia norte-americana 

 

1.3.1.  Michigan State University (East Lansing, Michigan) 

 

 Graduei-me summa cum laude pela Michigan State University em Teorias da 

Comunicação (especializando-me no pensamento de Habermas sobre comunicação) e em 

Filosofia (especializando-me nas filosofias existencialistas) no final de 1984 e, logo após, em 

1985, ingressei no mestrado em Comunicação, na mesma universidade, com ênfase em 

gênero e linguagem. Durante os dois anos de mestrado, enquanto dava aulas como teaching 

assistant nas disciplinas “Introduction to Communication” (com 80 alunos) e “Business 

Communication” (30 alunos), aprofundei minha inserção nas teorias feministas, orientada 

pela socióloga Barrie Thorne.  

Aprendi com as teorias feministas e a teoria crítica (incluindo o pós-estruturalismo) a 

reler minhas experiências no Brasil e na Venezuela (questionando a própria categoria da 

experiência, segundo debate de Joan Scott e a crítica feita a ela pelas feministas chicanas),1a 

entender o funcionamento das estruturas patriarcais do poder, a questionar a objetividade 

científica e a perceber como questões até mais íntimas de minha vida pessoal estavam 

atravessadas pelas desigualdades políticas de gênero. A interseção do gênero não havia sido 

formulada como conceito naqueles anos e a raça ainda aparecia tenuamente no meu 

horizonte, muito centrado, então, no feminismo (branco) hegemônico. 

Na dissertação de mestrado, intitulada Women and Language: From Deviants to 

Strategists. Views from the Crossroads (1987), realizei uma meta-análise das pesquisas 

quantitativas no campo do gênero e linguagem desde seu surgimento, com o objetivo de 

assinalar inconsistências que encontrei provindas das diferentes perspectivas teóricas sobre 

gênero e linguagem adotadas naqueles estudos, quais foram: the deficit position; the feminist 

difference position; the strategist position.  Argumentei que “shifting conceptualizations of 

gender in the research tradition have influenced different interpretations and 

conceptualizations of the ways women and men speak.” Concluí a dissertação alegando que 

questionar os rótulos e dicotomias de gênero, bem como transcender demarcações 

                                                      
1 Faço aqui referência ao antológico ensaio de Scott, “Experience” (1992) e a contestação deste feita por Shari 
Stone-Mediatore (1998). 
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disciplinárias epistemológicas poderiam abrir novas fronteiras nos debates sobre o tema e 

corrigir sérios equívocos nas caracterizações das falas de mulheres e homens. No Brasil, 

alguns anos depois, publiquei um artigo intitulado “O leito de Procusto: gênero, linguagem e 

as teorias feministas” (1994) sobre as conclusões de minha dissertação.  

Não preciso dizer que crucial para meu estudo foram os seminários instigantes 

oferecidos por Barrie Thorne no Departamento de Sociologia e as disciplinas sobre filosofia 

feminista lecionadas pela teórica feminista radical Marilyn Frye. Quanto a esta, seus ensaios 

sobre opressão e sexismo, entre outros, publicados no livro The Politics of Reality: Essays in 

Feminist Theory (1983), tiveram um impacto significativo na minha teorização feminista ainda 

incipiente. A metáfora da jaula de passarinho, utilizada por Frye para explicar a opressão,2 me 

persuadiu a continuar explorando questões feministas e de gênero no meu doutorado e em 

minhas escolhas vivenciais. 

 

1.3.2.  University of Illinois (Urbana-Champaign, Illinois) 

 

 A graduação que fiz em teorias da comunicação, analisando as teses de Habermas 

sobre os atos de fala (speech act theory), me colocou em contato com os escritos de Lawrence 

Grossberg sobre filosofia e comunicação. O mestrado em gênero e linguagem também me 

deu a oportunidade de conhecer as importantes contribuições de Cheris Kramarae sobre o 

tema, especialmente a antologia que editou com Barrie Thorne, Language, Gender, and 

Society (1983). Com uma forte carta de recomendação de Thorne, decidi me candidatar ao 

doutorado na University of Illinois para cursar Estudos Culturais com Grossberg e teorias 

feministas com Kramarae.  

                                                      
2 “Consider a birdcage. If you look very closely at just one wire in the cage, you cannot see the other wires. If your conception 

of what is before you is determined by this myopic focus, you could look at that one wire, up and down the length of it, and 
be unable to see why a bird would not just fly around the wire any time it wanted to go somewhere. Furthermore, even if, 
one day at a time, you myopically inspected each wire, you still could not see why a bird would gave trouble going past the 
wires to get anywhere. There is no physical property of any one wire, nothing that the closest scrutiny could discover, that 
will reveal how a bird could be inhibited or harmed by it except in the most accidental way. It is only when you step back, 
stop looking at the wires one by one, microscopically, and take a macroscopic view of the whole cage, that you can see why 
the bird does not go anywhere; and then you will see it in a moment. It will require no great subtlety of mental powers. It is 
perfectly obvious that the bird is surrounded by a network of systematically related barriers, no one of which would be the 
least hindrance to its flight, but which, by their relations to each other, are as confining as the solid walls of a dungeon” (Frye, 
1983, p. 57). 
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Após passar pelo concorrido processo de seleção (que incluía o temido Graduate 

Record Examination), ingressei, em 1987, no doutorado em Estudos Culturais do 

Departamento de Comunicação na University of Illinois. Preciso revelar, porém, que minha 

nota no exame geral de admissão foi muito baixa, a razão pela qual recebi ligação do 

coordenador da pós-graduação me notificando sobre o resultado do exame  e perguntando 

se poderia enviar trabalhos que havia escrito anteriormente para que pudessem melhor 

analisar minha candidatura. Era sabido que o Graduate Record Examination não representava 

um instrumento adequado para medir as aptidões e conhecimentos de alunos/as 

estrangeiros/as.  Minha graduação summa cum laude e o mestrado com estrelas garantiram 

meu ingresso na University of Illinois.   

Assim como no mestrado na MSU, ganhei uma bolsa da universidade que incluía atuar 

como Teaching Assistant na graduação. A bolsa era suficiente para a vida em apartamento 

universitário em uma pequena cidade (Urbana-Champaign) no interior de uma extensa área 

agrícola. Como os estudantes e professores/as locais diziam jocosamente sobre o lugar, nada 

melhor para a produção bibliográfica do que estar cercado/a de plantações de milho! 

 Os anos 1980 foram conhecidos como a década das “guerras culturais” na academia 

norte-americana. Segundo Mary L. Pratt (2001), nesse período assistimos ao embate de dois 

processos históricos: a entrada, nos departamentos universitários, das “crianças dos anos 

1960” (veteranos/as dos movimentos estudantis e da contracultura, recém doutorados/as), 

e a chegada de Ronald Reagan à Casa Branca acompanhado por uma direita dogmática. 

Antiracist and feminist struggles opened the doors of the American higher 

education to the most diverse student bodies in the history of the country. 

Many disciplines, most dramatically law, history, literary studies, and 

anthropology developed critical wings that questioned their ideological and 

historical underpinnings. At the same time, a conservative movement 

humiliated by the defeats of Watergate, Vietnam, and others, gathered 

strength and began promoting an ideological, religious, and cultural agenda, 

along with a political one. Since the 1980s, most universities in the United 

States have been thrown into upheaval by these ideological and generational 

conflicts. (Pratt, p. 30) 

 

 Iniciando meu doutorado, encontrei um clima de muita efervescência intelectual no 

campus, cercado por trincheiras feministas, antirracistas e antihomofóbicas por um lado e, 

pelo outro, defensores dos ensinos tradicionais humanísticos e do legado da cultura 
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ocidental, pressionando por reformas educativas e um retorno aos clássicos canônicos. 

Estudantes asiáticos-americanos, indígenas, afro-americanos e latino-americanos, cada vez 

mais numerosos nos espaços acadêmicos, claramente não encontravam eco nessa tradição 

elitista filosófica, cada vez mais vista como anacrônica. As guerras culturais, em muitos 

currículos, se tornaram uma guerra de livros. Propostas curriculares emergiram, substituindo 

autores canônicos por autores não europeus, tais como Franz Fanon (Wretched of the Earth), 

Jean Rhys (Wide Sargasso Sea), Juan Rulfo (Pedro Páramo) e Rigoberta Menchú (I, Rigoberta 

Menchú). Segundo Pratt, o que se pretendia era descentrar o Eurocentrismo cultural e 

geográfico a partir do confronto entre, por exemplo, a leitura das cartas de Colombo com as 

crônicas do intelectual andino Guamán Pomma de Ayala ou com o Popul Vuh. 

 Foi nesse panorama de grandes confrontos que construí, sob a orientação de 

Grossberg e Kramarae, uma biblioteca de textos ex/cêntricos das mais variadas autorias: Dale 

Spender (Man Made Language, 1980); Mary Daly (Gyn/ecology, The Metaethics of Radical 

Feminism, 1978); Cheris Kramarae et al. (A Feminist Dictionary, 1985), Alice Jardine (Gynesis: 

Configurations of Woman and Modernity, 1985), além de vários outros por autoras negras 

como bell hooks e Patricia Hill Collins, e por escritoras chicanas, especialmente Gloria 

Anzaldúa e Cherríe Moraga (This Bridge Called My Back, 1981). Munida de um amplo espectro 

de teorias feministas e tendo feito, a partir dos estudos culturais, importantes excursões pela 

teoria crítica, estudos pós-coloniais, estudos literários e a desconstrução, além dos escritos 

de Stuart Hall sobre representação e cultural politics, decidi me aprofundar no testemunho 

de Rigoberta Menchú para explorar as questões da voz, da política da representação, da 

subalternidade, da tradução e do próprio cânone. A cada disciplina cursada, meu trabalho 

final abrangia um desses aspectos do texto de Menchú. Em 1991, tive meu primeiro artigo 

sobre Rigoberta Menchú, intitulado “A Third Woman’s Text: Between the Politics of Criticism 

and Cultural Politcs”, publicado no livro Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History 

(Sherna Gluck and Daphne Patai, eds., 1991). 

 

1.4. O retorno: de Urbana-Champaign (Illinois) - por Barquisimeto (Venezuela) - para 

Florianópolis (Brasil) 

  

Adentrando-me nos estudos de testemunhos (principalmente durante seu auge nos 

anos 1970-80 na América Latina) e nas narrativas de si a partir da perspectiva feminista (como 
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teorizadas por Sidonie Smith e Julia Watson, bem como Ruth Behar, 1993), resolvi dedicar 

minha tese de doutoramento à coleta e estudo das histórias de vida de um grupo de mulheres 

Sem Teto de Florianópolis. Tendo sido aprovada na qualificação da tese de doutorado em 

1990, com meu arsenal teórico pós-moderno devidamente empacotado nas várias malas que 

traria após 10 anos de residência em solo norte-americano, embarquei para Florianópolis, 

após um desvio pela Venezuela (onde lecionei retórica por um ano em universidade privada), 

o qual tomou múltiplas dimensões, pois também resultou no início do final do casamento e 

na despedida desse país. 

 Devo admitir, porém, que a despedida acima não foi tão simples. Meu plano inicial era 

o de realizar a coleta e análise das histórias de vida de um grupo de mulheres venezuelanas 

que militavam no movimento pela moradia em Barquisimeto. Porém, diante de uma crise no 

casamento, resolvi que retornaria ao Brasil depois de quase 15 anos vivendo como 

estrangeira. O regresso representou mais do que uma simples volta: foi, para mim, uma virada 

onto-epistemológica e, consequentemente, tradutória.  

Como escrevi na introdução, cada deslocamento requer a construção de novos loci de 

enunciação, já que se faz necessário exercitar formas alternativas de ver e conhecer para que 

possamos aprender com as experiências daquelas que vivem em outros lugares/loci de 

enunciação. Minha decisão de buscar novos rumos em Florianópolis – e não regressar ao Rio 

de Janeiro – se deu pelo fato de que minha irmã estava residindo nessa cidade, e meus pais 

haviam construído uma casa vizinha à de minha irmã, para onde se mudariam quando meu 

pai se aposentasse. Tinha, então, não apenas família, mas também uma residência em cidade 

sede de uma importante universidade federal, e que me pareceu de um tamanho mais 

encorajador do que tentar me inserir na academia de uma cidade do porte do Rio de Janeiro. 

Os incentivos eram muitos.  

Chegando aqui, consegui emprego temporário dando aulas de inglês no Instituto de 

Idiomas Yázigi. Busquei também contato com algumas professoras feministas do Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos de Gênero da UFSC (que décadas depois se tornaria o Instituto de 

Estudos de Gênero). A recepção que tive por parte de um grupo de professoras – que incluía 

Sonia W. Maluf, Miriam Grossi, ambas da antropologia; Tania Regina Oliveira Ramos e Zahidé 

Muzart, da literatura; e Susana Funck, do inglês, foi bastante calorosa. Logo me integrei ao 

grupo e tive oportunidade de apresentar minha pesquisa de doutorado em andamento, além 

de participar de vários eventos ligados aos estudos de gênero. Através de Miriam Grossi, 
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tomei conhecimento do chamado para o Concurso de Dotação para Pesquisa sobre a Mulher 

e Relações de Gênero, da Fundação Carlos Chagas/Ford Foundation, para o qual me 

candidatei. Fui agraciada com uma bolsa de pesquisa por dois anos (1991 e 1992). 

Concomitantemente, pleiteei, junto ao CNPq, uma bolsa sanduíche ‘ao inverso’: em vez de 

receber recursos para estagiar temporariamente fora do país, solicitei bolsa para realizar 

pesquisa de campo no Brasil, já que estava aqui para coletar histórias de vida de mulheres 

participantes do Movimento Sem Teto. Depois de muitas deliberações devido ao ineditismo 

do pedido, recebi a bolsa sanduíche pelo período de um ano (1992), junto com auxílio para 

meu retorno aos Estados Unidos para a defesa da tese de doutorado.  

Embora minha situação financeira tenha sido bastante confortável (sem despesas com 

residência, família morando ao lado e munida de duas bolsas), meu deslocamento de uma 

existência acadêmica intramuros – e em plena ebulição em relação aos debates feministas e 

pós-estruturalistas – para militar no Movimento Sem Teto local fez com que experimentasse 

um abismo teórico entre o norte e sul globais. Foi quando iniciei minhas teorizações sobre as 

viagens e traduções das teorias feministas e de suas categorias de análise.  

 

1.5. “Being Here, Writing There”: 3 as viagens e traduções das teorias 

  

No Brasil, particularmente em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro, entre 1991-

1993, fiz diversas palestras e apresentações de trabalhos sobre feminismos, pós-modernismo 

e pós-estruturalismo. Em algumas delas, me vi forçada a responder perguntas que me 

desafiavam sobre a relevância desse aparato teórico para questões sobre as experiências de 

opressão das mulheres subalternas. Por exemplo, na apresentação que fiz de meu projeto de 

pesquisa durante um seminário para as feministas acadêmicas que compunham a banca 

examinadora do concurso de dotação sobre mulheres e relações de gênero no Brasil, da 

Fundação Carlos Chagas, fui confrontada por Heloísa Buarque de Hollanda sobre “como iria 

conciliar pós-modernismo/pós-estruturalismo com mulheres vivendo na favela.”  Apesar de 

                                                      
3 Faço aqui no subtítulo uma apropriação das discussões de Clifford Geertz (1988) sobre a escrita etnográfica e 
a voz do/a autor/a nos textos etnográficos (being there, writing here). Para Geertz, o paradoxo enfrentado pelos 
etnógrafos é a ruptura epistemológica radical entre a experiência etnográfica (que se relaciona com a 
problemática do trabalho de campo) e a descrição etnográfica (que diz respeito a problemática do discurso). 
Estando fisicamente “lá” (no campo) não é facilmente traduzido em  estar, de forma autoral, “aqui” (no texto). 
Usarei as dicotomias acima para inspirar as reflexões sobre as dificuldades e os dilemas que as teorias feministas 
e suas teóricas encontram nas viagens dos feminismos.  



 15 

haver respondido a contento a relevância de uma abordagem feminista pós-estruturalista 

para a análise das narrativas de vida, ou mais especificamente, para explorar como essas 

narrativas construíam suas identidades e reconstruíam suas experiências, comecei a tarefa 

bastante dolorosa de reavaliar o corpus teórico que até então havia guiado minhas 

indagações intelectuais. Não queria que me acusassem de trazer “ideias fora de lugar”. Como 

festejar um nomadismo e desenraizamento deleuziano – uma vivência figurativamente sem 

teto, na qual me incluía – que não encontrava ressonância com a luta das mulheres 

literalmente sem teto por um lugar próprio e por uma identidade que não fosse instável? Foi 

nessa conjuntura – na interseção entre teorias feministas pós-modernas e pós-estruturalistas, 

meu retorno ao Brasil e nos encontros com as mulheres sem teto de Florianópolis – que 

encontrei silêncios incômodos. Embora não quisesse jogar fora uma bagagem teórica tão 

arduamente conquistada, embarquei na difícil tarefa de tradução entre os contextos 

geopolíticos e teóricos norte-americano e brasileiro.  

 Gostaria de concluir esta seção com uma ilustração do acima dito, contando meu 

primeiro encontro de campo com um grupo de mulheres do movimento Sem Teto daqui. Eu 

apareci pela primeira vez no assentamento de Novo Horizonte, em um domingo de manhã, 

com duas estudantes universitárias, com a finalidade de ajudar a limpar uma área onde o 

futuro centro comunitário seria construído. Era a oportunidade de explicar às mulheres a 

minha intenção de estar envolvida no movimento, ao mesmo tempo em que as entrevistaria 

para reunir suas histórias de vida. 

 Depois de sermos apresentadas ao grupo, cada um de nós pegou uma pá e começou 

a trabalhar para remover um montículo (que me pareceu enorme!) de terra vermelha. Depois 

de cerca de quinze minutos de enxadadas, algumas mulheres riram apontando para os meus 

pés. Percebi então que meu tênis branco, assim como minhas meias, bermuda e camiseta, 

também brancas, estavam manchadas com a terra vermelha. Eu estava suando sob o sol 

quente e tinha, já, uma bolha na mão direita, feita devido ao atrito com a pá. As mulheres 

presentes começaram a zombar do meu traje inapropriado para a tarefa e, a partir daquele 

momento, desisti de qualquer tentativa antropológica de ‘me tornar nativa’ sob qualquer 

disfarce. Coloquei a pá de lado (nós tínhamos chegado à conclusão de que o monte era 

removível apenas por trator), sentamos sob a sombra de uma das poucas árvores para 

conversar, enquanto me culpava por não ter feito meu ‘dever de casa’: por que decidi pela 

roupa mais inapropriada possível? 
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 Minha primeira experiência ‘no campo’ foi marcada por uma profunda sensação de 

fracasso, da qual minha roupa de lazer branca era a mais convincente alegoria. Foi somente 

quando comecei a ‘escrever aqui’ (writing here), no confinamento solitário e protegido de 

meu escritório, que entendi a complexidade de ter ‘estado lá’ (being there). A inadequação 

da minha roupa me tornou consciente dos múltiplos níveis de privilégio que estruturam nossa 

sociedade e de minha própria localização nela. Apesar dos deslocamentos voluntários através 

de fronteiras geográficas, econômicas, políticas, culturais, sexuais e teóricas que 

desestabilizaram ainda mais minha posição de sujeito em relação a configurações dominantes 

de poder, a volta ‘a casa’ me reinseriu dentro de sistemas de classe e raciais relativamente 

fixos. As travessias transnacionais que fiz não alteraram meu privilégio (e sem dúvida até o 

fortaleceram). Mesmo se tivesse vivido próximo àquele assentamento por toda a minha 

existência, minha trajetória de vida e as das mulheres sem teto ainda seriam mundos à parte, 

produzindo diferentes estruturas de sentir (structures of feeling, como diria Raymond 

Williams [1961]) e experiências de inclusão e exclusão. Do meu lugar específico, eu sempre 

permaneceria sem noção sobre o que vestir. Tentar apreender as histórias das mulheres que 

entrevistei e minha própria percepção de impropriedade e de diferença (meu deslocamento) 

serviram como ponto de partida para desenvolver reflexões políticas e culturais menos 

complacentes.  

Essa experiência aguda de impropriedade é certamente um aspecto do projeto de 

Gayatri Spivak (1992) de desaprender o privilégio, o qual requer, em primeiro lugar, um 

exame crítico das forças de privilégio/exclusão que nos interpelam e, segundo, o 

reconhecimento de que nossa localização teórica pode ser potencialmente poderosa se 

estivermos dispostas a aprender a linguagem da "outra" e a ouvir o que ela tem a dizer. 

Incorporada nesse projeto está a tarefa política da tradução. Spivak adverte que a 

solidariedade necessária para aprender a linguagem da ‘outra’ – de modo a permitir a 

tradução cultural – é o resultado de um posicionamento teórico, não uma consequência de 

afinidades naturais entre mulheres.  Tal aprendizado (ou desaprendizado) também nos 

possibilita apreender os diferentes significados do signo mulher. Para María Lugones, essa 

prática crítica do feminismo é concebida como “world”-traveling – uma prática de 

solidariedade através das divisões raciais e culturais na construção de contiguidades ou 

conexões parciais entre as mulheres, o que implica o reconhecimento – e não negação – das 

diferenças.  
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Com Lugones e Spivak, então, aprendi que “world”-traveling e desaprender o 

privilégio são os pilares para a construção de novos instrumentos de visão, ou conhecimentos 

parciais (Haraway, 1988). Porém, para tal, se faz necessário sempre ter em vista o elemento 

de opacidade que subsiste nos substratos desses diferentes mundos e que resiste à tradução.    

Para concluir este capítulo sobre minha formação, no início de 1993 prestei concurso 

para o cargo de Professora Assistente no Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da 

Universidade Federal de Santa Catarina, tendo assumido o posto em 13 de julho de 1993. 

Somente em 1998 defendi minha tese de doutorado, intitulada Off-center: On the Limits of 

Theory and Lived Experience, na University of Illinois, orientada por Lawrence Grossberg. 

Entre meu ingresso na universidade e minha titulação, passaram-se muitos anos durante os 

quais escolhi me dedicar ao ensino de disciplinas que para mim eram totalmente novas,4 à 

publicação de artigos e apresentação de trabalhos em eventos. Examinando 

retrospectivamente esse período, foi como se precisasse dar uma pausa na escrita da tese 

para fazer uma longa imersão no Brasil, estar aqui (being here), antes de dar prosseguimento 

à escrita lá (writing there).  

 

 

1.6.  Nesse ínterim...: produção acadêmica até a conclusão do doutorado 

 

Embora tivesse interrompido a escrita da tese por muitos anos, abrangendo o período 

desde meu ingresso na UFSC em 1993 até o doutoramento em 1998, apresentei, nesse 

ínterim, uma produção acadêmica significativa. As referências em negrito são as que 

considero mais importantes por dois motivos: são as mais citadas e/ou são as que considero 

de maior relevância teórica.  

 

 

                                                      
4 Apesar de ter prestado concurso para a área de Letras e a subárea de Teoria Literária, minha formação 
interdisciplinar em Estudos Culturais não me proporcionou conhecimento suficiente para abordar alguns 
assuntos de um currículo especificamente centrado nos estudos literários. Por exemplo, precisei estudar temas 
como os elementos da narrativa (de acordo com a análise formalista) para lecionar a disciplina voltada a essa 
questão. Jamais pude oferecer a disciplina sobre poética por falta de formação em poesia. Quando iniciei 
docência no Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, o currículo de Teoria Literária enfatizava 
principalmente as abordagens formalistas e estruturalistas, com poucas aberturas para minhas aptidões. 
Exploro mais esta questão no capítulo 3. 
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1.6.1. Produção bibliográfica (em anexo): 1988 até 1998 

 

1. Organização de número de periódico: Women and Language, v. XI, n. 2, 1988. 

70p.  

2. “Introduction: Language, feminism, and theory in the 1990s: Centering the 

margins.” Women and Language, v. XI, n. 2, p. 4-5, 1988. 

3. “Unruly Women: Deconstructing Development Practices” (p. 448-458). In: 

KRAMARAE, Cheris and SPENDER, Dale (eds.), The Knowledge Explosion: 

Generations of Feminist Scholarship. New York: Teachers College Press, 1992. 

4. “Você pode curar sua vida” (p. 327-334). In: Limites: Anais do III Congresso da 

Associação Brasileira de Literatura Comparada. São Paulo: EdUSP, 1992. 

5. “Rigoberta Menchú: a história de um depoimento.” Revista Estudos Feministas, 

v. 1, n. 2, p. 306-320, 1993. 

6. “O leito de Procustro: gênero, linguagem e as teorias feministas.” Cadernos 

Pagu, n. 2, p. 141-174, 1994.  

7. “O outro enquanto sujeito: a problematização pós-estruturalista” (p. 257-264). In: 

ANTELO, Raúl (org.). Identidade e Representação. Florianópolis: Pós-Graduação 

em Letras/ Literatura Brasileira e Teoria Literária, Universidade Federal de Santa 

Catarina, 1994. 

8. Organização de número de periódico. Travessia: Revista de Literatura, v. 29/30 

(Gêneros ex/cêntricos), 1994-1995. 352p. 

9. “Situando o sujeito do feminismo: o lugar da teoria, as margens, a teoria do lugar.” 

Revista Travessia, v. 29-30, p. 123-160, 1994-1995. 

10. (com Miriam P. Grossi). “You can heal your life: The re-invention of subjectivities 

in a Brazilian landscape.” Women’s Studies in Communication, v. 18, n. 2, p. 165-

176, 1995. 

11. “Sujeitos ex/cêntricos: explorando as fronteiras das teorias feministas” (p. 51-59). 

In: Anais Fazendo Gênero: Seminário de Estudos sobre a Mulher. Ponta Grossa, 

Paraná: Editora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 1994. 
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12. “Revisitando as teorias do lugar na crítica cultural contemporânea” (p. 321-324). 

In: Cânones e Contextos: Anais do V Congresso Internacional da Associação 

Brasileira de Literatura Comparada (Abralic). Rio de Janeiro: Abralic, 1997. 

13. “O tráfico no gênero.” Cadernos Pagu, v. 11, p. 217-140, 1998. 

14. “El sujeto en el feminismo.” Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, v. 

43, p. 83-114, 1998. 

15. “Estudos feministas = estudos culturais?” (CD-Rom). Anais do VI Congresso 

Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada (Abralic), 1998. 

 

1.6.2. Apresentação de trabalho e palestras (até 1998): 

 

1. Sujeitos ex/cêntricos: explorando as fronteiras das teorias feministas. XII Encontro 

Regional de História. Campinas: Unicamp, 1994. 

2. As (des)ilusões do testemunho e os limites da representação. IV Congresso da 

Associação Brasileira de Literatura Comparada. São Paulo: USP, 1994. 

3. Refigurando o sujeito do feminismo: entre o discurso e a experiência. I Encontro 

de Enfoques Feministas e as Tradições Disciplinares nas Ciências e na Academia. 

Niterói: UFF/ Rede de Estudos Feministas, 1994.  

4. Zonas da diferença e o sujeito do feminismo: Tecendo contiguidades em tempos 

de dispersão. XX Reunião Brasileira de Antropologia e I Conferência sobre Relações 

Étnicas e Raciais na América Latina e Caribe. Salvador: Centro de Convenções, 

1996. 

5. Revisitando as teorias do lugar na crítica cultural feminista. V Congresso 

Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Rio de Janeiro: 

UFRJ, 1996. 

6. Feminismos Transnacionais: situando a crítica cultural feminista. XX Encontro 

Anual da Anpocs. Caxambu, MG: Hotel Gloria, 1996.  

7. Feminismo e pós-modernismo: impasses e possibilidades. Fazendo Gênero na 

Ufsc: Um encontro interdisciplinar. Florianópolis: UFSC/ Núcleo Interdisciplinar 

de Estudos de Gênero, 1996. 

8. Sobre viagens e teorias. XXI Congresso Latino-Americano de Sociologia. São Paulo: 

USP, 1997. 
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9. Sobre negras faveladas, índias e outros sujeitos ex/cêntricos. I Encontro 

Catarinense dos Cursos de Letras. Florianópolis: UFSC/ Departamento de Língua e 

Literatura Vernáculas, 1997. 

10. Prática feminista e a política do testemunho. Colóquio Internacional de Literatura. 

Florianópolis: UFSC/ Programa de Pós-Graduação em Literatura, 1997. 

11. On Theories and Travels. Latin American and Latino Studies Colloquium. Santa 

Cruz, California: University of California, 1997. 

12. "Being here" and "writing there": gender and the politics of translation. XX 

International Congress of the Latin American Studies Association. Guadalajara, 

México: EXPO Guadalajara, 1997. 

13. On Displacement and Cultural Politics: reflections on traveling 

theories/theorists. The Culture of the Americas. Irvine, California: University of 

California/ Humanities Research Institute, 1998. 

14. La Cuestión del Sujeto en el Feminismo. Minicurso. Programa Universitario de 

Estudios de Género. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1998. 

15. Estudios Culturales y Feminismo. Seminario Internacional en torno al Género. 

Cidade do México: Universidad Autónoma Metropolitana—Xochimilco, 1998. 

16. Gênero/Cãnone/Valor. Questões sobre Cânone e Valor. Florianópolis: UFSC/CCE, 

1998. 

17. Feminismo e o olhar etnográfico. Fazendo Gênero 3: Seminário sobre Gênero e 

Saúde. Florianópolis: UFSC, 1998. 

18. Feminism and narratives of globalization. Narratives of Globalization. Irvine, 

California: University of California/ Humanities Research Institute, 1998. 

19. Estudos Feministas=Estudos Culturais? VI Congresso Internacional da Associação 

de Literatura Comparada. Florianópolis: UFSC, 1998. 

20. Culture/Politics, Post-Structuralist Feminism, and Women of the Sem-Teto 

Movement in Florianopolis, Brazil. XXI International Congress of the Latin 

American Studies Association. Chicago: The Palmer House Hilton, 1998. 

21. Culture, Politics, and Power: recent perspectives and challenges. XXI 

International Congress of the Latin American Studies Association. Chicago: The 

Palmer House Hilton, 1998. 
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1.7.  De volta aos Estados Unidos: Estágios pós-doutorais 

 

1.7.1. University of California, Santa Cruz (2002-2003) 

 

Entre 2002-2003, retornei aos Estados Unidos para estágio pós-doutoral na University 

of California, Santa Cruz, com o propósito de dar continuidade ao projeto de pesquisa 

“Feminist Theories in the Latin/a Americas and the Transnational Politics of Translation,” (com 

apoio do Chicano/Latino Research Center da University of California, Santa Cruz), cuja 

descrição é: 

The purpose of this project is to examine how discourses and practices travel 

across a variety of sites and directionalities - including North to South (and 

vice-versa) - to become interpretive paradigms to read issues of gender, race, 

sexuality, migration, the circulation of identities and texts, and movements in 

various communities of practices. These interpretive frameworks, in turn, are 

guided by a variety of logics resulting from different forces, such as neo-

colonial, cultural, social political, economic structures, and global 

transformations. To look at the politics of translation, therefore, the concern 

is not only with the questions of translations per se, but with the larger 

questions of transnationalism and transnational exchanges across diverse 

translocalities. 

 

Este projeto foi iniciado em 2000 a partir de uma colaboração que teve início com a 

Profa. Sonia E. Alvarez (University of California, Santa Cruz) e um grupo de pesquisadoras 

sediadas nesta e em outras universidades próximas a Santa Cruz (UC-Berkeley e UC-San 

Francisco). O projeto de pesquisa resultou, em 2014, na publicação do livro abaixo, que 

analisa os fluxos transnacionais dos discursos feministas e seus processos de 

mediações/traduções: 

• Alvarez, Sonia E; Claudia de Lima Costa; Verónica Feliu; Rebecca J. Hester; Norma 

Klhan; Millie Thayer (eds.). Translocalities/Translocalidades: Feminist Politics of 

Translation in the Latin/a Américas. Durham: Duke University Press, 2014. 
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Outras publicações incluem: 

 

• “Teorias feministas, traduções transnacionais e mediações culturais (p. 45-59).” In 

Duarte, Constância Lima (org.), Gênero e representações: teoria, história e crítica. 

Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.  

 

• “Despensando el género: Tráfico de teorías en las Américas (p. 189-214).” In 

Femenías, Maria Luisa (org.), Perfiles del feminismo ibero-americano. Buenos 

Aires: Catálogos S.R.L., 2002. 

 

• “Unthinking Gender (p. 167-186).” In Femenías, Maria Luisa; Amy Oliver (eds.), 

Feminist Philosophy in Latin America and Spain. New York: Rodopi, 2007 (capítulo 

submetido em 2003). 

 

• “Paradoxos do gênero”. Gêneros, v. 4, p. 169-178, 2003. 

 

• “O sujeito no feminismo: revisitando os debates.” Cadernos Pagu, n. 19, p. 59-90, 

2002.  

 

•  As publicações feministas e a política transnacional da tradução: reflexões do 

campo.” Revista Estudos Feministas, v. 11., n. 1, p. 254-264, 2003. 

 

1.7.2. University of Massachusetts, Amherst (2011-2012) 

 

Dando continuidade à questões sobre tradução cultural iniciadas em 2000, entre 

2011-2012 afastei-me para meu segundo estágio pós-doutoral, com bolsa PDE do CNPq, no 

Center for Latin American, Caribbean, and Latino Studies da University of Massachusetts, 

Amherst, para desenvolver, como Visiting Research Scholar,  o projeto “Feminismo e tradução 

cultural: sobre a colonialidade do gênero e a descolonização do saber.” O objetivo foi analisar 

a circulação e tradução das teorias pós-coloniais, salientando seu impacto a partir do lugar de 

enunciação das teorias feministas na América Latina.  Mais especificamente, examinei as 

relações entre as teorias pós-coloniais e as teorias feministas da diferença (latino-americana) 

a partir do processo de tradução cultural. Nesse período, também aproveitei para iniciar meus 
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estudos sobre os feminismos descoloniais latino-americanos sob a orientação de Agustín Láo-

Montes, do Departamento de Sociologia (tema que irei elaborar mais adiante, na seção sobre 

pesquisa). Nesse período, além de coleta bibliográfica para pesquisa, redigi os seguintes 

artigos:  

•  “Feminismo e tradução cultural: sobre a colonialidade do gênero e a 

descolonização do saber.” Portuguese Cultural Studies, n. 4, 2012, p. 41-65, 2012. 

 

• (com Izabel Brandão, Ildney Cavalcanti e Ana Cecília A. Lima). “Caminhos de um 

projeto de tradução feminista (p. 199-220).” In Schneider, Liana; Márcia Almeida, 

Ana Cecilia A. Lima; Leila Harris (org.), Mulheres e Literaturas: Cartografias crítico-

teóricas. Maceió: EdUFAL, 2013.  

 

• (co-autoria Sonia E. Alvarez). “Dislocating the Sign: Toward a Translocal Feminist 

Politics of Translation.” Signs, v. 39, n. 3, p. 557-563, 2014. 

 

Realizei também pesquisa, junto a um grupo de professoras da Universidade Federal de 

Alagoas e com apoio do CNPq, que culminou na publicação da antologia: 

• Traduções da Cultura: Perspectivas críticas feministas 1970-2010). Florianópolis: 

Editora Mulheres/ EdUFSC/ EdUFAL, 2017. 839 p. 

 

Participei dos seguintes eventos: 

• Apresentei o trabalho “Feminism and Cultural Translation: coloniality or 

decoloniality of gender?”. 2011 Annual Meeting of the American Studies 

Association. Baltimore, 20-23 de outubro 2011. 

 

• Conferi a palestra “Feminism, Translation, and the Decolonial Turn in Latin 

America”. Center for Latin American, Caribbean, and Latino Studies. University of 

Massachusetts, Amherst. 24 de fevereiro de 2012. 

 

• Apresentei o trabalho “Decolonial Feminisms in Brazilian Translations”. XXX 

International Congress of the Latin American Studies Association/LASA. San 

Francisco, 23-26 de maio de 2012. 

 

• Organizei e presidi mesa-redonda sobre “Translating the Postcolonial in Latin 

America: Decolonial Feminisms”. XXX International Congress of the Latin American 

Studies Association/LASA. San Francisco, 23-26 de maio de 2012. 
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• Proferi palestra intitulada “Feminist Theories, Transnational Translations, and 

Cultural Mediations”. Five Colleges Afro-Luso-Brazilian Faculty Seminar. University 

of Massachusetts, Amherst. Maio de 2012. 

 

• Ministrei aula na disciplina de pós-graduação “Heritage of Colonialism” 

(Department of Anthropology 497JA – Dr. Jane Anderson) sobre feminismos 

descoloniais na América Latina. University of Massachusetts, Amherst, 24 de 

fevereiro 2012. 

 

 

1.7.3. University of Massachusetts, Amherst (2017-2018) 

 

Meu terceiro e mais recente estágio pós-doutoral desenvolveu o projeto de pesquisa 

“Tradução, equivocação e interseccionalidade performativa: Feminismos de(s)coloniais nas 

Américas”. As pesquisas sobre feminismos e os discursos pós-coloniais e descoloniais, 

inseridas no marco das reflexões sobre as viagens e traduções culturais das teorias feministas, 

deu continuidade aos estudos sobre feminismos descoloniais latino-americanos durante meu 

estágio pós-doutoral de 2011-2012.  O objetivo do estudo foi explorar os desafios do 

feminismo contemporâneo diante dos debates descoloniais. Recorrendo ao tropo da 

tradução e à noção de equivocação, emprestada do perspectivismo ameríndio (por meio de 

Eduardo Viveiros de Castro), mapeei a virada descolonial nos feminismos latino-americanos 

a partir dos debates sobre colonialidade do poder e do gênero.   

 

Participei de vários eventos dentro e fora da universidade, incluindo: 

 

• Seminários do Postcolonial/Decolonial Reading Group do Five Colleges Women’s 

Research Center sobre feminismos pós-coloniais e descoloniais. 

 

• Fui ouvinte no seminário sobre teoria feminista oferecido pela Profa. Barbara 

Cruickshank, intitulado “Feminist Theory and Politics” (Fall 2017). 

 

• Apresentei o trabalho “Translation and intersectionality” no National Women’s 

Studies Association Congress, em Baltimore, 16-19 de novembro de 2017. 

 

• Fui ouvinte no seminário sobre raça e racismo, lecionado pelo Prof. Agustin Lao-

Montes, intitulado “Contemporary AfroAmerican Politics (Winter 2018). 
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• Proferi palestra intitulada “Translation and Equivocation”. Smith College, 26 de 

fevereiro 2018. 

 

• Participei da conferência Toward Decolonial Feminisms, College Park, Penn State 

University (abril 2018). 

 

• Apresentei o trabalho “O antropoceno e os feminismos descoloniais: desafios para os 

estudos literários e culturais latino-americanos” no XXXVI International Congresso of 

the Latin American Studies Association, Barcelona, Espanha: 23-26 de maio de 2018. 

 

• Proferi a conferência (keynote speaker) “Translation and the Ontological Turn” no 

International Conference Translating Feminisms: Multi-disciplinary Perspectives on 

Text, Place and Agency. University of Glasgow, Escócia. 13-15 de junho de 2018. 

 

Durante esse estágio pós-doutoral, finalizei o seguinte capítulo de livro (no prelo): 

• “Latin America, Decoloniality, and Translation: Feminists Building Connectant 

Epistemologies.” In Pitts, Andrea J.; Mariana Ortega; José M. Medina (eds.), Theories 

of the Flesh: Latinix and Latin American Feminisms, Transformation, and Resistance. 

Oxford: Oxford University Press (in press). 
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3. Docência no Ensino Superior – Universidade Federal de Santa Catarina 

 

3.1.  Graduação  

 

 Ingressei oficialmente no Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC 

em 13 de julho de 1993, iniciando a docência como Professora Assistente de Teoria 

Literária no segundo semestre daquele ano, quando lecionei pela primeira vez a disciplina 

Teoria da Literatura I para duas turmas, em um total de 8 créditos. Tendo feito a 

graduação em teorias da comunicação e filosofia, mestrado em gênero e linguagem e 

doutorado na área interdisciplinar estudos culturais – todas nos Estados Unidos –, 

lecionar teoria literária para um Curso de Letras no Brasil representou um grande desafio 

por vários motivos: (1) no doutorado estudei teoria literária e teoria crítica, mas foram 

apenas duas disciplinas  em um leque maior que incluía outras disciplinas como 

antropologia, comunicação, sociologia e estudos feministas. Portanto, ao ingressar no 

curso de Letras, precisei dedicar muito tempo na preparação das aulas, e fazer muitas 

consultas com colegas, especialmente com Tânia Regina de Oliveira Ramos, que logo se 

dispôs me auxiliar; (2) todas as minhas referências e análises literárias brasileiras 

provinham do que me lembrava haver estudado no ensino médio. Não preciso dizer que 

essas análises não tinham a sofisticação necessária para dar aulas para universitários/as; 

(3) após aproximadamente 10 anos vivendo nos Estados Unidos e ter dominado o 

vocabulário acadêmico em inglês, sentia muitas dificuldades em me expressar 

teoricamente em português. Faltavam-me os termos, o que me levava a inventar palavras 

inexistentes em português e a depender da paciente da ajuda dos/as alunos/as para 

encontrar a palavra certa; (4) finalmente, devo confessar que as ementas das disciplinas 

obrigatórias na área de Teoria Literária me pareceram sumamente 

formalistas/estruturalistas. Tendo me aprofundado nas teorias pós-estruturalistas, não 

entendia o porquê da maior ênfase na área sobre leituras teóricas já bastante 

ultrapassadas (pelo menos, em relação aos debates estadunidenses) dos textos literários.  
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 Diante disso, e repensando a ementa da disciplina Teoria da Literatura I, que focava 

na questão da mimese nas poéticas clássicas, modernas e contemporâneas, propus 

introduzi-la com uma discussão sobre a definição de literatura e analisar a problemática 

do cânone. Trouxe para a disciplina, então, contendas sobre valor literário e exclusão (de 

gênero, raça, etnia, etc.) e incluí na bibliografia o testemunho de Rigoberta Menchú e os 

diários de Carolina Maria de Jesus. Tais inclusões resultaram em debates calorosos com 

os/as alunos/as. Dessa forma, consegui explorar o conteúdo sobre mimese (que incluía 

Aristóteles, Baudelaire e Shakespeare) sem deixar, porém, de trazer para a sala de aula o 

que me parecia importante para uma disciplina introdutória em teoria literária: a 

definição de literatura e das relações de poder em torno das questões sobre o cânone 

literário. Líamos o canônico lado a lado com o não canônico.  Não preciso dizer que esta 

se tornou para mim a disciplina favorita do currículo de teoria literária, além de ser a que 

mais me sentia qualificada para ensinar, já que tinha como tema central os debates sobre 

representação. 

 Quando o currículo do curso começou a ser repensado pela primeira vez desde meu 

ingresso em 1993, recebi críticas de alguns colegas sobre o que estava abordando em 

Teoria da Literatura I que, segundo alguns, tinha o objetivo de introduzir os/as alunos/as 

ao cânone ocidental. Houve, na minha interpretação, uma crítica velada aos textos de 

Rigoberta Menchú e Carolina Maria de Jesus (este ainda pouco discutido então) na 

bibliografia. Em uma reunião chamada especialmente para a discussão da abordagem e 

da bibliografia dessa disciplina, na qual professores/as se posicionaram em sua maioria 

favoravelmente ao que estava fazendo, ouvi – primeiro com genuíno espanto, depois 

revolta – de um renomado professor do Curso que “mulher, negro, índio e paraplégico 

deveriam ir para disciplinas optativas.” Desse momento em diante ler com os/as 

alunos/as Menchú e Jesus, além de muitas outras vozes subalternizadas, lado a lado com 

Shakespeare e Baudelaire, me deu mais forças ainda para trazer para o centro mulheres, 

negros, índios e paraplégicos. Faço isso até hoje. 

Outras disciplinas que lecionei ao longo dos anos atuando na graduação foram:  

• Teoria da Literatura III (elementos da narrativa) (60 h/a) 

• Teoria da Literatura V (crítica literária contemporânea em suas abordagens 

extrínsecas, incluindo os estudos culturais) (45 h/a) 

• Estudos Literários II – gênero, identidades, etnias e representações (45 h/a) 
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• Estudos de Teoria Literária I (vertentes críticas do século XX) (45 h/a) 

• Estudos de Teoria Literária II (vertentes críticas contemporâneas) (45 h/a) -ênfase 

era na crítica literária feminista. 

• Análise Cultural  

 

Formulei no início de minha docência na UFSC a disciplina optativa Análise Cultural 

(60 h/a) – depois batizada como Teoria Literária e Crítica Cultural – que consistia de uma 

introdução aos estudos culturais. Nela analisávamos as políticas da representação (literária e 

fílmica) a partir do gênero, raça, classe e etnia. Para isso, na bibliografia constava 

obrigatoriamente textos de Stuart Hall, Ella Shohat e Robert Stam (Crítica da imagem 

eurocêntrica), além de outros sobre crítica feminista e pós-colonial. Infelizmente, sendo 

disciplina optativa, somente pude lecioná-las algumas poucas vezes durante minha docência.   

Criei também a disciplina optativa Memória, Identidade e Representação (45 h/a) 

para uma exploração sobre a construção do eu a partir dos textos autobiográficos, incluindo 

testemunhos latino-americanos. Essas duas disciplinas ainda fazem parte do currículo das 

ofertas optativas do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas. 

 

3.2. Pós-graduação 

 

Até 1998, havia apenas atuado na graduação. Após a defesa do meu doutorado em 

9/01/1998, fui credenciada como Professora Adjunta I no Programa do Pós-Graduação em 

Literatura da UFSC. As linhas de pesquisa que me abrigaram foram Subjetividade e Memória 

e Crítica Feminista (depois reestruturada como Crítica Feminista e Estudos de Gênero). As 

disciplinas oferecidas em 1999 foram inicialmente sobre autobiografia e testemunho, e crítica 

feminista: 

• PGL3110 – Teoria Literária: Poéticas da memória (1999.1) (4 créditos) 

• PGL3123 – Tópicos Especiais: Teorias Feministas. Epílogos e prólogos na 

virada do século (com Simone P. Schmidt) (1999.2) (4 créditos) 

 

A partir de 2000, lecionei disciplinas (todas de 4 créditos) para mestrado e doutorado 

sobre vários temas, incluindo Estudos culturais: deslocamentos teóricos (2000.2); Debates 

sobre cultura e poder (2003.2); Espaços da biografia e territórios da memória (2004.2). Estas 

eram parte de minhas preocupações teóricas então, bem como dos temas abordados em meu 



 29 

doutorado. A partir de 2005, passei a dar mais ênfase às discussões sobre epistemologias 

feministas, criando a disciplina Teorias e crítica feministas, a qual passou a ser oferecida 

anualmente para orientandos/as, entre outros/as, da linha de pesquisa Crítica Feminista e 

Estudos de Gênero.  

Sobre cinema, uma das áreas que explorei, lecionei Cinema global e tradução cultural 

(2009.2), Estudos culturais, feminismo e cinema (2010.1).  

Quando comecei a pesquisar mais especificamente sobre feminismos pós-coloniais e 

descoloniais, oferecei as disciplinas Teorias feministas: inflexões pós-coloniais e descoloniais 

(2012.2) e Teorias feministas e a virada descolonial (2013.2).  A partir de minhas 

preocupações mais recentes com os feminismos materiais (muitos provenientes do vitalismo 

crítico na filosofia) e com temas sobre o antropoceno e o pós-humano, elaborei as disciplinas 

A crítica feminista, o antropoceno e os desafios do pós-humano e, em 2018.2, Feminismos 

no antropoceno.  

Em 2013 me credenciei ao Programa de Pós-Graduação em Inglês da UFSC, onde 

ofereci as seguintes disciplinas: Teorias feministas e as geografias do poder (2013.1); Crítica 

pós-colonial, descolonial e filme (2014.1); Natureza, cultura e o pós-humano (2015.2).  

As disciplinas lecionadas mostram claramente o meu percurso de pesquisa (que será 

apresentado em mais detalhes no capítulo 4), iniciando com os temas abordados pelos 

estudos culturais, bem como a escrita de si e o testemunho – sempre a partir das teorias 

feministas – e caminhando rumo a uma preocupação com a tradução cultural e, mais 

recentemente, com o pós-humano e as mudanças climáticas do antropoceno em suas 

relações com a crítica feminista. 

 

3.3. Orientações  

 

 Foi somente após a conclusão de meu doutorado que iniciei orientações. Até o 

momento, entre minha atuação no Departamento de Língua e Literatura Vernáculas, 

Programa de Pós-graduação em Literatura e Programa de Pós-Graduação em Inglês, foram 

28 orientações concluídas, divididas em 16 mestrados, 9 doutorados, 2 iniciações científicas 

e 1 pós-doutorado. Nessas orientações, sempre respeitei os interesses específicos de 

pesquisa dos/as alunos/as, evitando imposições de minha agenda própria de pesquisa. 

Porém, fazia e faço questão de abordagens sensíveis ao gênero, raça, etnia e outros 
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determinantes da diferença, o que representa o requerimento sine qua non para a 

orientação. Os trabalhos que orientei e que mais me estimularam foram aqueles que me 

ensinaram algo novo – e nesse sentido posso dizer que, os/as mestrandos/as estiveram no 

topo dessa lista. 

 

 3.3.1. Orientações de TCC 

 Como na graduação a disciplina que mais lecionei foi Teoria da Literatura I, cursada 

em sua maioria por calouros, tive pouco contato com alunos/as de fases mais avançadas e já 

mais amadurecidos/as para pesquisa. Por isso, durante minha carreira, tive apenas duas 

orientandas com bolsas de Iniciação Científica:  

• Técia Vailati: “A família nos anúncios publicitários: entre pressupostos e 

significações” (2006) 

• Heloísa Tramontim de Oliveira: “Feminismos e pós-colonialismos” (2009) 

 

 

3.3.2.  Orientações de Mestrado   

Elenco abaixo todas as orientações de mestrado concluídas e seus títulos para 

evidenciar a variedade de temas. 

• Márcia Fagundes Barbosa: “Vivendo além das fronteiras: O Guarda-Roupa Alemão 

de Lausimar Laus “(2002) 

• Ana Paula Costa de Oliveira: “O sujeito poético do desejo erótico: a poesia de Gilka 

Machado sob a ótica de uma leitura estética e política feminista” – Dissertação 

vencedora do prestigioso Concurso Moinhos Santista – categoria Júnior. 

• Jurema Chagas: “Blogs pessoais: a representação do eu na vida cibernética” (2007) 

• Maria Isabel de Castro Lima: “Cassandra, Rios de lágrimas: uma leitura crítica dos 

inter(ditos)” (2009) 

• Mariza Tulio: “An Interpretation of Gender Representation in Emily Bronte's 

Wuthering Heights” (2009) 

• Luciana Hioka: “American Riders: Deconstructing the Myth of the Cowboy in the 

Film Brokeback Mountain” (2009) 

• Clarice Costa Pinheiro: “Para um amor democrático: a não perspectiva do 

casamento na narrativa de Rosa Montero” (2010) 

• Geórgia dos Passos Hilário: Negras catarinas de axé: narrativas de vida e 

construção identitária num espaço denominado Laredo” (2010) 

• Jefferson Bruno Moreira Santana: “Fronteiras literárias: experiências e 

performances dos tradutores e intérpretes de Libras” (2010) 
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• Marcelo Spitzner: “De invertido a queer: as homossexualidades masculinas em 

Adolfo Caminha e Caio Fernando Abreu” (2011) 

• Claudia de Souza da Natividade: “Cidade de Deus e a violência através dos espaços: 

das linhas à tela” (2011) 

• Clarice Fortunato Araújo: “Nem do cravo, nem da canela: O entre-lugar da mulher 

mestiça em Gabriela, de Jorge Amado” (2013) 

• Tatiana Brandão de Araújo: “Punk rock não é só pro seu namorado: uma leitura 

queer sobre o filme” (2014) 

• Christelle Martine Abes: “First Ladies: An Analysis of Scandal's Main Female 

Characters.” (2017) 

 

 

3.3.3. Orientações de doutorado 

• Mara Lúcia Masutti: “Tradução cultural: desconstruções logofonocêntricas em 

zonas de contato entre surdos e ouvintes” (2007) – esta foi minha primeira 

orientação de doutorado e da qual tive muito orgulho 

• Marcio Markendorf: “Sylvia Plath e a construção da fama” (2009) 

• Marcia Fagundes Barbosa: “Imagens nacionais e relações de poder nas narrativas 

da imigração alemã em Santa Catarina” (2009) 

• (Coorientação) Rosa Maria Blanca: “A arte a partir de uma perspectiva queer / Arte 

desde lo queer” (2011) 

• Ana Carolina Andrade Pessanha Cavagnoli: “Quando os mortos começam a falar: 

por um feminismo negro descolonizar na literatura afro-caribenha” (2016) 

• (Coorientação) Felipe Tonial: Da estética moderno/colonial à política de(s)colonial 

(2017) 

• Fernanda Friedrich: “As mulheres do Sitcom: Uma análise das personagens de 

séries de comédia no Brasil e na América do Norte” (2017) 

• Roberta Cantarela: “A Antígona errante: Judith Malina e a vida como 

performance” (2017) 

• Melina Pereira Savi: “Ursula K. Le Guin and the Anthropocene: Otherworldly 

Literature for Nonhuman Times” (2018) 

 

 

3.3.4. Orientação de pós-doutorado 

• Sandra Regina Goulart Almeida. Professora da Universidade Federal de Minas 

Gerais (2008) e atual Reitora dessa universidade. 

 

3.3.5. Orientações em andamento 
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Atualmente oriento os/as seguintes mestrandos/as e doutorandos/as: 

• Heloá Barroso Cintra (M): “A auto-representação das mulheres na literatura: 

Perifeminas II - Sem Fronteiras” (entrada em 2016) 

• Sophia Caroline (M): Da crítica feminista ao pós-estruturalismo: As novas leituras 

sobre o gênero na linguagem (entrada em 2017) 

• Aline Veingartner Fagundes (M): “Manual introductorio a la ginecología natural: 

Uma perspectiva feminista de colonial” (entrada em 2018) 

• Evillyn Kjellin (D): “Por uma desontologização do feminismo: A obra de Mia Couto 

repensada através dos estudos de gênero” (entrada em 2015) 

• Cleuza Soares (D): “Por uma estética decolonial no cinema” (entrada em 2017) 

• Lino Alves Arruda (D): “Escoriografia da arte: Autorrepresentações na margem da 

identidade” (entrada em 2015) 

• Jaqueline Cappellari (D): “Ecofeminismo indígena à luz do Antropoceno” (entrada 

em 2017) 

• Marcelo Spitzner (D): “Corporalidades e sexualidades: A teoria queer a partir do 

Sul” (entrada em 2018). 
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4. Atividades de Pesquisa e Produção Intelectual 

 

4.1.  Produção intelectual 

 

 Ao longo da carreira acadêmica, desenvolvi vários projetos de pesquisa que, à medida 

que iam sendo executados, traziam novas perguntas que, por sua vez, originavam novos 

projetos. Como narrei no capítulo 1 (formação), devido aos meus deslocamentos entre Brasil-

Venezuela-Estados Unidos-Brasil, o tema das viagens das teorias e da tradução cultural se 

tornou para mim prioritário. Inspirada inicialmente pela discussão de Edward Said (1983) e 

pela crítica de James Clifford (1989) sobre o fato de Said não ter considerado que teóricos/as 

também viagem, ou seja, que teorias se deslocam com o movimento (forçado ou voluntário) 

das pessoas, ancorei-me em minha própria experiência de viajar carregando considerável 

bagagem teórica (metafórica e literalmente) de um contexto ao outro para entender os 

deslocamentos dos feminismos.5 Foi quando me confrontei duramente – como assinalei no 

capítulo 1 – com o problema da incomensurabilidade/ intraduzibilidade de algumas ideias 

quando transportadas para outras geografias. Por quais rotas as teorias feministas, junto com 

seus conceitos fundacionais, viajam nas Américas? Como são traduzidas em diferentes 

contextos geográficos e históricos? Que tipos de leituras as categorias analíticas das teorias 

feministas recebem em seus múltiplos deslocamentos? Quais mecanismos de controle 

supervisionam o trânsito das teorias através das fronteiras territoriais, institucionais e 

disciplinares? De que forma o lugar que habitamos no gênero, na raça, na classe, na 

sexualidade, nas instituições, etc., delimita quais teorias (e autoras) são traduzidas e como 

são interpretadas/ apropriadas? Quem e quais os mecanismos, afinal, que definem o que 

constitui uma teoria? 

Minha produção bibliográfica, principalmente aquela logo após o doutoramento, traz 

várias reflexões sobre essas indagações, das quais ressalto os seguintes artigos: 

• “O tráfico no gênero”. Cadernos Pagu, n. 11, p. 127-140, 1998. 

                                                      
5 Jamais me esquecerei das horas intermináveis nas bibliotecas universitárias norte-americanas, fotocopiando 
incansavelmente artigos e mais artigos que, junto com os livros adquiridos, abarrotavam minhas malas nas 
viagens de volta ao Brasil e me obrigavam a pagar vultosas quantias pelos quilos excedentes. Para mim, esta é 
a perfeita imagem da pesquisadora transnacional no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Hoje me livrei 
dessa bagagem, pois uma “nuvem” contendo toda minha biblioteca digital está sempre me acompanhando! 
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• “As teorias feministas nas Américas e a política transnacional da tradução.” 

Revista Estudos Feministas, v. 8, n. 2, p. 43-49, 2000. 

 

• “Being Here and Writing There: Gender and the Politics of Translation in a Brazilian 

Landscape.” Signs, v. 25, n. 3, p. 727-760, 2000. 

 

• “Paradoxos do gênero.”  Gênero, v. 4, p. 169-178, 2003. 

 

• “As publicações feministas e a política transnacional da tradução: reflexões do 

campo.” Revista Estudos Feministas, v. 11, n. 1, p. 254-264, 2003. 

 

• “Lost (and Found?) in Translation: Feminisms in Hemispheric Dialogue.” Latino 

Studies, v. 4, p. 62-78, 2006. 

 

• (com Sonia E. Alvarez) “Translocalidades: por uma política feminista da tradução. 

Revista Estudos Feministas, v. 17, n. 3, p. 739-742, 2009. 

 

• (com Sonia E. Alvarez). “Dislocating the Sign: Towards a Translocal Feminist Politics 

of Translation.” Signs, v. 39, n. 3, p. 557-563, 2014. 

 

Dando seguimento às reflexões sobre as viagens das teorias feministas e de seus 

conceitos fundacionais – principalmente o conceito gênero – e auxiliada pela importante 

antologia Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate (Mabel Moraña et 

alli, eds, 2008), pesquisei a circulação e tradução das teorias feministas pós-coloniais nas 

Américas, salientando seu impacto a partir do lugar de enunciação das teorias feministas na 

América Latina.  No projeto de pesquisa “Diálogos impertinentes: feminismos e pós-

colonialismos latino-americanos” (financiado pelo CNPq com bolsa PQ), busquei examinar as 

relações entre as teorias pós-coloniais e as teorias feministas da diferença (latino-americana), 

considerando suas traduções culturais. Como evidencia meu currículo Lattes (e coloco aqui 

alguns resultados que considerei mais relevantes), apresentei os resultados dessa pesquisa 

em duas publicações e em trabalhos em congressos e seminários nacionais e internacionais, 

destacando: 

• Artigo: “A urgência do pós-colonial e os desafios dos feminismos latino-

americanos.” Terceira Margem, v. 13, n. 20, p. 70-85, 2009. 
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• Artigo: “Introdução: Feminismos e pós-colonialismos.” Revista Estudos Feministas, 

v. 21, n. 2, p. 655-658, 2013. Esta foi uma introdução à Seção Debate “Feminismos 

e pós-colonialismos. 

 

• Apresentação de trabalho: “O feminismo entre o colonialismo acadêmico e a 

diferença pós-colonial.” XXVIII Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: Hotel Gloria, 

2004. 

 

• Apresentação de trabalho. “Traduções e mediações entre as teorias feministas e 

pós-coloniais.” Seminário International Fazendo Gênero 7. Florianópolis: UFSC, 

2006. 

 

• “The Race for Feminist Postcolonial, Post-Occidental Theories.” XXVI International 

Congress of the Latin American Studies Association. Montreal: Hyatt Regency, 

2007. 

 

• Participação em mesa redonda: “O lugar das mulheres na experiência colonial e 

pós-colonial.” Seminário Internacional Fazendo Gênero 8: Corpo, Violência e 

Poder. Florianópolis: UFSC, 2008. 

 

• Apresentação de trabalho. “On the places of the feminist postcolonial discourses 

and the displacements of postcolonial subjects.” XXVIII International Congress of 

the Latin American Studies Association. Rio de Janeiro: PUC, 2009. 

 

• Apresentação de trabalho. Feminismos pós-coloniais e cinema. XIII Seminário 

Nacional e IV Seminário Internacional Mulher e Literatura. Natal: Universidade 

Potiguar, 2009. 

 

No estágio pós-doutoral, entre 2011-2012, na University of Massachusetts (Amherst), 

sob orientação de Agustín Láo-Montes, iniciei explorações sobre as traduções latino-

americanas do pós-colonial nas vertentes dos feminismos descoloniais.6  O objetivo foi 

analisar os desafios do feminismo contemporâneo diante dos debates descoloniais. 

Recorrendo ao tropo da tradução e à noção de equivocação, emprestada do perspectivismo 

ameríndio (articulado por Eduardo Viveiros de Castro, 2004), mapeei a virada descolonial nos 

                                                      
6 Algumas teóricas, como Catherine Walsh (ano), preferem usar o termo decolonial ao descolonial para enfatizar 
que não se trata apenas de um projeto de descolonização do saber, mas de um pensamento outro, ou como 
diria Walter Mignolo (ano), uma reflexão epistemológica a partir da ferida colonial. No entanto, em minhas 
publicações em português não aderi a apenas um desses usos do termo, variando entre os dois. Adotarei aqui o 
termo descolonial. 
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feminismos latino-americanos, focalizando os debates sobre a colonialidade do poder e do 

gênero.  Quais lugares de enunciação possibilitam a interseção entre as teorias feministas 

pós-coloniais e a descolonização do gênero (e do saber)?  

Como já sabemos, as questões que se referem à colonização da Ásia e África pelas 

potências do norte europeu marcaram a genealogia dos estudos pós-coloniais. Assim sendo, 

para Restrepo e Rojas (2010), os estudos pós-coloniais, por suas imbricações com o pós-

marxismo, pós-estruturalismo e pós-modernismo (sem os quais não seriam possíveis), são 

vistos como distantes das preocupações da abordagem descolonial. Apesar de algumas 

afinidades entre ambos, a opção descolonial se diferencia dos estudos pós-coloniais por 

vários motivos: primeiro, a descolonialidade está ligada à história das Américas desde os anos 

1500 até o presente, enfatizando a continuidade da colonialidade do poder através das 

categorias de gênero, raça e classe. A opção descolonial, partindo das epistemologias 

geopolíticas e biográficas/corpo-políticas (seus dois pilares) privilegia o saber fronteiriço e 

racializado. Para María Lugones, por exemplo, a hierarquia dicotômica entre o humano e o 

não humano é marca central da modernidade colonial. A missão civilizatória do cristianismo 

se concentrou na transformação do não humano colonizado em homem e mulher. O não 

humano feminino colonizado não foi somente racializado, mas também reinventado pela 

missão civilizatória como mulher por meio dos códigos de gênero ocidentais. Por isso, 

Lugones vê o gênero como imposição da modernidade/colonialidade. 

Decidi entrar nesse debate que indaga se o gênero é ou não uma categoria ocidental 

escolhendo o caminho aberto pelo perspectivismo ameríndio, o qual se mostrou muito útil 

para entender as diferenças onto-epistemológicas que pautam os feminismos pós-coloniais e 

descoloniais. Minha produção intelectual (catalogo aqui apenas publicações) acerca dessa 

contenda inclui: 

• “Equivocation, Translation, and Performative Intersectionality.” Anglo-Saxónica, 

v. III, n. 6, p. 73-101, 2013. 

 

• “Os estudos culturais na encruzilhada dos feminismos materiais e descoloniais.” 

Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, v. 44, p. 79-103, 2014. 

 

• (com Alfredo Cordiviola). Organização de número temático de periódico. 

“Literatura e Estudos Culturais.” Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, 

v. 44, 2014. 
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• “Feminismos descoloniais para além do humano.” Revista Estudos Feministas, v. 

22, n. 3, p. 929-934, 2014.  

 

• “Gender and Equivocation: Notes on Decolonial Feminist Translations (p. 48-61).” 

In Harcourt, Wendy (ed.). The Palgrave Handbook of Gender and Development. 

New York: Palgrave MacMillan, 2016.   

 

• “Tradução como equivocação e a construção de saberes feministas pluriversais (p. 

21-33).” In Henriques, Ana Lucia de Souza; Maria Conceição Monteiro (orgs.), 

Literaturas de Língua Inglesa: Leituras interdisciplinares. Rio de Janeiro: Letra 

Capital Editora, 2016.  

 

• “Sob o (e a partir do) olhar ocidental: crítica ao ocularcentrismo e a descolonização 

do saber em Mohanty (p. 354-361)”. In Brandão, Izabel et alli (orgs.), Traduções 

da cultura: Perspectivas críticas feministas (1970-2010). Florianópolis: Editora 

Mulheres/ EdUFSC/ EDUFAL, 2017. 

 

• “Latin America, Decoloniality, and Translation: Building Feminist Connectant 

Epistemologies.” In Pitts, Andrea; Mariana Ortega; José M. Medina (eds.). Latinx 

and Latin American Feminisms, Transformation, and Resistance. Oxford: Oxford 

University Press (fothcoming). 

 

Ao pesquisar sobre os feminismos descoloniais e sobre a virada onto-

epistemológica do perspectivismo ameríndio, iniciei também uma exploração dos 

feminismos materiais e dos assuntos referentes ao meio ambiente presente nos 

debates sobre o antropoceno. Este é o tema do meu mais recente projeto de pesquisa 

“O antropoceno, os feminismos ocidentais e descoloniais: estabelecendo conexões 

parciais na articulação política de onto-epistemologias” (com bolsa PQ do CNPq – 

2018-2022) 

Para mim tornou-se evidente que uma das preocupações basilares nos dias de 

hoje são as mudanças climáticas. Falar delas é invocar os acalorados debates sobre o 

antropoceno, que se refere a uma nova era geológica, quando os humanos se 

converteram em uma força geológica. Como Dipesh Chakrabarty (2009) e outros 

argumentam, os fatores antropogênicos que contribuem para o aquecimento global, 

juntamente com o desdobramento do capitalismo no Ocidente e o capitalismo 

extrativista no Sul, inauguraram essa nova era. Na verdade, Haraway escolheu o termo 

Capitaloceno para se referir a essa época geológica e, mais recentemente, o trocou 
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pelo termo Chthulucene. Seja qual for o vocábulo que tenhamos escolhido para definir 

o momento histórico-geológico atual, é um fato que o antropoceno embaralhou as 

cronologias humanas e geológicas. Isto, por sua vez, requer uma nova abordagem 

epistemológica – rotulada por Chakrabarty de pensamento da espécie (species 

thinking) – que seja capaz de entender os humanos como uma espécie existindo de 

forma interdependente com as outras espécies.  

Feministas tais como Donna Haraway, Susan Hekman, Stacy Alaimo, Karen Barad 

e muitas outras que escrevem sobre o retorno da materialidade nas teorias feministas 

já vêm explorando as múltiplas dimensões dessa reflexão. O pensamento da espécie 

inaugura outro tipo de racionalidade ou, se preferir, episteme: em oposição à 

tradicional racionalidade ocidental e aos paradigmas representacionais dominantes 

(nos quais há uma separação entre nossa experiência do mundo, o mundo em si e o 

conhecimento do mundo), teoriza-se sobre nossas conexões parciais com 

materialidades humanas e não humanas – enfatizando o corpóreo e o relacional. 

Temos aqui, segundo Barad, a emergência uma ontologia relacional que não pode 

mais ser categoricamente separada de seus processos epistemológicos. 

Durante meu pós-doutorado mais recente, (2017-2018), e tendo como mola 

propulsora o antropoceno, iniciei o desenvolvimento de uma análise sobre a relação 

entre os feminismos descoloniais, o pensamento da espécie (species thinking) e o 

descentramento do humano. 

Inspirada pelas teorizações de Haraway e Barad, o que estou fazendo na minha 

pesquisa atual sobre feminismos decoloniais, o antropoceno e os feminismos 

materiais é praticar um tipo de leitura difrativa (ou seja, ler algo através de outra coisa) 

que busca conectar três diferentes rotas ao explorar as possibilidades de futuros pós-

humanos. 

Primeiro, ler as intervenções das feministas descoloniais nos repertórios políticos 

e epistemológicos ocidentais através (2) das intervenções das feministas materiais 

(como Haraway, Hekman, Alaimo, Barad) nesses mesmos repertórios, procurando 

fazer conexões parciais entre esses dois grupos. Segundo, explorar os debates sobre 

o antropoceno desde uma perspectiva racial e de gênero para interpretá-los de modo 

difrativo através da (3) perspectiva de outras cosmologias, procurando também 

conectá-las parcialmente com os feminismos descoloniais e materiais. Tais conexões, 
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sempre parciais e precárias, deverão ser feitas por meio da prática da tradução e 

através do método de equivocação como desenvolvido por Viveiros de Castro.  

 Minha produção acadêmica em relação a esta nova pesquisa ainda está 

incipiente, porém abaixo elenco os seguintes itens: 

 

• (com Sonia E. Alvarez; Richa Nagar; Kathy Davis; Judith Butler; Analouise 

Keating; Ayse Gul Altinay) “A Cross-Disciplinary Roundtable on the Feminist 

Politics of Translation” (p. 111-135). In Castro, Olga; Emek Ergun (eds). 

Feminist Translation Studies: Local and Transnational Perspectives. New York: 

Routledge, 2017. 

 

• (com Sonia E. Alvarez). “Turning to Feminisms” (p. 161-178). In Poblete, Juan 

(ed.), New Approaches to Latin American Studies: Culture and Power. New 

York: Routledge, 2017. 

 

• (com Ildney Cavalcanti; Joan Haran) “Introduction: On the Posthuman.” Ilha do 

Desterro: A Journal of English Language, Literatures in English, and Cultural 

Studies, v. 70, p. 9-14, 2017. 

 

• (com Ildney Cavalcanti; Joan Haran). Organização de número temático de 

periódico. “The Posthuman.” Ilha do Desterro: A Journal of English Language, 

Literatures in English, and Cultural Studies, v. 70, 2017. 

 

• Palestra. “Translation as Equivocation”.  Feminist Translations Seminar. 

Northampton: Smith College, 2018. 

 

• Apresentação de trabalho/ mesa redonda. “The Anthropocene and Decolonial 

Feminisms: Challenges for Latin American Literary and Cultural Studies.” XXXVI 

International Congress of the Latin American Studies Association. Barcelona: 

Barcelona Hilton, maio de 2018. 

 

• Conferência (keynote). “Translation and the ontological turn.” Translating 

Feminism: Multi-disciplinary Perspectives on Text, Place and Agency 

International Conference. Glasgow: University of Glasgow (Scotland), junho de 

2018. 

 

• Apresentação de trabalho/ mesa redonda. “Fricciones feministas: los 

feminismos descoloniales y sus otras.” Seminário Internacional Actualidad 
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política de los feminismos latino-americanos. Santiago: Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Chile, agosto de 2018. 

 

 

 

4.1.1.  Livros 

 

 Ressalto aqui a organização dos seguintes livros: 

 

• (com Simone P. Schmidt). Poéticas e políticas feministas. Florianópolis: 

Editora Mulheres, 2004. 235p 

 

 Descrição - Orelha do livro:  

A proposta da coletânea é a de propiciar um espaço de reflexão sobre 

a dupla direção das relações dos estudos feministas e de gênero com a 

política: de um lado, a centralidade do político na formação e 

construção desse campo de estudos em suas dimensões teóricas, 

temáticas e metodológicas; de outro lado, a importância e o papel 

fundamental do feminismo e do gênero nas questões políticas 

contemporâneas. Os artigos aqui reunidos oferecem um instigante 

debate, a partir de diferentes lugares disciplinares, interdisciplinares e 

antidisciplinares, sobre o feminismo como poética e política. Diante de 

um quadro onde as desigualdades sociais crescem, a exclusão 

aumenta, o respeito à dignidade humana encolhe assustadoramente, 

forças militares imperiais invadem territórios nacionais, declarando 

unilateralmente uma ocupação, fluxos globais de capital e mercadorias 

aprofundam as trocas desiguais entre países ‘desenvolvidos’ e países 

‘emergentes’, e onde cada vez mais massas de pessoas se deslocam em 

correntes migratórias, buscando melhores condições de vida, nos 

perguntamos: o que a teoria e a crítica feministas hoje podem fazer 

para resistir a tais forças e oferecer rumos para a ação política? 
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• (com Sonia E. Alvarez; Veronica Feliu; Rebecca Hester; Norma Klahn, Millie 

Thayer). Translocalities/Translocalidades: Feminist Politics of Translation in the 

Latin/a Américas. Durham: Duke University Press, 2014. 483p. 

 

 Descrição (por Mary Louise Pratt) 

 

Translocalities/Translocalidades is a path-breaking collection of essays 

on Latin American, Caribbean, and United States-based Latina 

feminisms and their multiple translations and cross-pollinations. The 

contributors come from countries throughout the Américas and are 

based in diverse disciplines, including media studies, literature, 

Chicana/o studies, and political science. Together, they advocate a 

hemispheric politics based on the knowledge that today, many sorts of 

Latin/o americanidades – Afro, queer, indigenous, feminist, and so on 

– are constructed through processes of translocation. Rather than 

immigrating and assimilating, man people in the Latin/a Américas 

increasingly move back and forth between historically situated and 

culturally specific, thought increasingly porous, places, across multiple 

border, and not just between nations. The contributors deem these 

multidirectional crossings and movements, and the positionalities 

engendered, Translocalities/Translocalidades. 

 

This ambitious, compelling volume is a brilliant example of the thing it 

aims to study: the challenges, methods, and achievements of 
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transnational women’s activism across the Américas. Based on years of 

collaboration among twenty-two scholars from a dozen countries and 

as many disciplines, Translocalities/Translocalidades explores the 

translocal as political project and episteme, unfolding in interactions 

amogn indigenous, lesbian, women of color, Afrolatin@, and Third 

World feminist movements, through endless acts of translation, self-

translation, and mediation. A joy to read.  

 

 
 

 

 

• (com Izabel Brandão, Ildney Cavalcanti, Ana Cecília A. Lima). Traduções da 

cultura: Perspectivas críticas feministas (1970-2010). Florianópolis: Editora 

Mulheres/ EdUFSC/ EDUFAL, 2017. 

 

 Descrição (por Rita Terezinha Schmidt e Susana Bornéo Funck) 

 

Desde meados dos anos 1980, quando a crítica feminista foi 

‘oficializada’ nos meios acadêmicos brasileiros com a criação do Grupo 

de Trabalho “A Mulher na Literatura”, da ANPOLL, temos nos 

ressentido da ausência de traduções de importantes textos produzidos 

em língua estrangeira. O diálogo travado entre teóricas e ativistas 

feministas dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, em cujas 

universidades a relação entre gênero e literatura despontou, ficou à 

espera de uma língua comum para nossos debates locais e para uma 

adequada compreensão do que se discutia em outros países. 

Traduzíamos, aqui e ali, conforme necessário para nossas aulas e 
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pesquisas. Trocávamos ideias informalmente à medida que novos 

posicionamentos emergiam, se afirmavam e eram contestados. Agora, 

finalmente, com a iniciativa de um grupo de pesquisadoras da UFAL e 

da UFSC, sob a coordenação de Izabel Brandão, temos a nosso dispor 

esta excelente e bem selecionada antologia, com textos traduzidos – 

do inglês, do francês e do espanhol – que ilustram a trajetória da crítica 

feminista desde os anos de 1970 até a primeira década deste novo 

século. Necessário dizer que a crítica feminista, em suas diversas 

tendências crítico-epistemológicas, inaugurou uma nova forma de 

pensar a literatura, a historiografia e a crítica literária, promovendo 

uma descolonização do pensamento patriarcal cujo monopólio, 

durante séculos, não somente definiu quem eram os sujeitos do saber 

autorizado, mas também estabeleceu paradigmas de tradição, de 

texto, de autoria, de leitura, de gosto, de identidade e de valor. Ao 

problematizar naturalizações vigentes no campo literário e no lugar da 

cultura, e colocar em foco a exclusão das mulheres e de outras 

subalternidades, a crítica feminista foi precursora no rechaço ao 

binarismo histórico que pautou os Estudos Literários, de forma 

particular, e as Ciências Humanas, de modo geral. Na incorporação das 

categorias de raça, classe, etnia, nacionalidade e orientação sexual aos 

questionamentos de gênero, a crítica feminista redimensionou e 

revitalizou as discussões em torno de processos de textualização e 

subjetivação, constituição de identidades e a natureza do político, para 

projetar a diferença como uma prática afetiva e teórica da 

solidariedade e do reconhecimento. Este é o norte do conjunto de 

textos da presente antologia.  
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4.1.1. Concluindo: Produção intelectual em números 

 

 Em resumo, nos mais de 25 anos de docência na UFSC, segundo o gráfico do tipo de 

produção disponibilizado em meu currículo Lattes, aparecem 30 artigos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais, 24 capítulos de livro/livro nacionais e internacionais, 15 

edições de periódicos, 21 trabalhos técnicos, 21 trabalhos publicados em anais de eventos, 4 

textos em jornal ou revista, 2 prefácios/posfácios e 108 apresentações de trabalhos em 

eventos nacionais e internacionais (como participante em mesa redonda, palestras e 

conferências). 

 No capítulo seguinte, discutirei minha atuação na extensão, sempre lembrando que 

meu norte na academia tem sido a indivisibilidade entre teoria e prática.  
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5. Atividades de Extensão e Funções Administrativas 
 

  

5.1.  Revista Estudos Feministas 

 

 Meu primeiro contato com a Revista Estudos Feministas (REF), financiada inicialmente 

pela Fundação Ford e sediada na UFRJ, foi durante minha passagem pela Fundação Carlos 

Chagas, por ocasião da bolsa de pesquisa que recebi quando retornei dos Estados Unidos. 

Naquele período conheci todas as feministas que compunham o comitê editorial da revista, 

cujo lançamento de seu volume 0, número 0 ocorreu em 1992: Albertina Costa (sociologia, 

Fundação Carlos Chagas), Bila Sorj (sociologia, UFRJ), Heloisa Buarque de Hollanda (literatura, 

UFRJ), Lena Lavinas (economia, IPEA/RJ), Maria Luiza Heilborn (antropologia, UFRJ), Maria 

Odila Silva Dias (história, USP) e Mary Garcia Castro (sociologia, UFBA) – as mesmas que 

participaram da banca examinadora do meu projeto de pesquisa, e que são consideradas as 

fundadoras do feminismo acadêmico brasileiro. Tanto a REF quanto os Cadernos Pagu 

representavam o amadurecimento e a legitimação acadêmica dos estudos feministas e de 

gênero no Brasil, sendo que a proposta da REF era a de representação nacional, enquanto a 

publicação dos Cadernos estava mais proximamente ligada ao Pagu – Núcleo de Estudos de 

Gênero da Universidade Estadual de Campinas.  

 Em 1999, o financiamento da REF pela Fundação Ford havia terminado, e seu conselho 

editorial propôs a migração do periódico para outra universidade. Miriam Grossi, da 

antropologia/UFSC, negociou a vinda da REF para a UFSC, convidando-me para ser coeditora, 

o que prontamente aceitei. Naquele ano, com o apoio da comunidade de professoras 

feministas da UFSC, publicamos dois números da REF em um único volume e demos início à 

reconstrução desse importante periódico: buscamos financiamento junto ao CNPq e 

reestruturamos seu conselho editorial, além de lançarmos campanha para novas assinaturas, 

pois a revista contava apenas com 3 assinaturas! Associamos também a revista aos 

Seminários Fazendo Gênero para assinaturas com desconto junto com a inscrição e para 

vendas durante o evento.  

 Participei de vários encontros da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) 

e do Encontro Internacional de Editores Científicos (ocorrido no Rio de Janeiro) para uma 

maior profissionalização do periódico em termos de adequação às normas dos indexadores 
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internacionais. Como resultado, a REF foi a primeira revista das humanidades e dos estudos 

feministas a ser indexada, a partir de 2001, na plataforma SciElo, até então dedicada 

exclusivamente às publicações periódicas das ciências da saúde e de outras ciências exatas. 

Hoje, para receber qualquer financiamento, o principal requisito é que o periódico esteja no 

portal SciElO, o qual impõe inúmeras exigências.  

 Fiquei na editoria da REF com Miriam Grossi desde 1999 até 2004. Nesse período (que 

totalizou 6 volumes e 13 números publicados) buscamos também um maior equilíbrio de 

participação das áreas disciplinares na revista, expandindo-a para além da antropologia e da 

sociologia, com expressivo fortalecimento das Letras.  A partir de 2005, assumi a editoria da 

seção Debates, onde me encontro até hoje. Seu propósito é o de propiciar um espaço de 

discussão sobre o tema das viagens e traduções das teorias feministas. A seção geralmente 

traz um artigo teórico (traduzido ao português) sobre os estudos feministas, de autoria de 

teóricas feministas de renome internacional, acompanhado de dois ou três posicionamentos 

de autoras brasileiras/latino-americanas sobre o tema tratado no artigo traduzido. Com essa 

metodologia, buscamos abrir um espaço para reflexão sobre os deslocamentos das teorias 

feministas ao longo de seus múltiplos lugares de enunciação. 

Na seção Debates, primeiramente em companhia de Guacira Lopes Louro, Rita 

Terezinha Schmidt, Eliana Ávila, depois com Simone P. Schmidt, Susana Bornéo Funck e Sonia 

E. Alvarez, organizamos: 

• Mestiçagem - Inclui Costa, Claudia de Lima e Eliana Ávila. “Gloria Anzaldúa, 

a consciência mestiça e o ‘feminismo da diferença’”, v. 13, n, 3, p.691-703, 

2005.  

 

• Traduções do pós-feminismo. Inclui “Apresentação” (com Eliana Ávila), - v. 

14, n. 3, p. 731-736, 2006.  

 

• Histórias/estórias entrelaçadas do(s) feminismo(s) Inclui Apresentação. 

“Histórias/estórias entrelaçadas do(s) feminismo(s): introdução aos 

debates”, v. 17, n. 1, p. 207-214, 2009. 

 

• Feminismos e pós-colonialismos – “Apresentação”, v. 21, n. 2, p. 655-658, 

2013. 
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• Colonialidade do gênero e feminismos descoloniais. . Inclui Costa, Claudia 

de Lima. “Feminismos descoloniais para além do humano”, v. 22, n. 3, p. 

929-934, 2014. 

 

• O antropoceno, o pós-humano e o novo materialismo – Com Susana 

Bornéo Funck. “Apresentação: O antropoceno, o pós-humano e o novo 

materialismo: Intervenções feministas”, v. 25, n. 2, p. 903-908, 2017 

 
Para o biênio 2019-2020, estou, com Susana Bornéo Funck e Sonia E. Alvarez, planejando as 
seguintes seções: 

 

• 2019: uma seção Debates sobre o 42º aniversário do manifesto do grupo 
de feministas negras norte-americanas conhecido como o Coletivo 
Combahee River. A intenção é publicar a declaração do coletivo e, seguindo 
a prática da seção, convidar tanto feministas acadêmicas quanto militantes 
negras para que reflitam/debatam sobre a relevância das teorizações sobre 
raça, gênero, sexualidade e classe – presentes no documento do coletivo 
Combahee – para o Brasil atual. 

 

• 2020:  a proposta da seção é revisitar o conceito de interseccionalidade a 
partir de suas mais recentes reelaborações, principalmente aquelas 
provenientes dos feminismos materiais, incluindo a já famosa intervenção 
de Jaspir Puar. Porém, gostaríamos de iniciar esses debates na seção com o 
antológico texto de June Jordan, intitulado “Report from the Bahamas.” 
Neste ensaio, a autora já estava elaborando os elementos do que depois 
ficou conhecido como análise interseccional do gênero a partir dos aportes 
de Crenshaw.  

 

  

  

5.2. Portal Feminista (www.portalfeminista.org.br) 

 

Em uma era caracterizada pelos grandes avanços das tecnologias de comunicação e da 

internet, bem como pela crescente tendência, já observada nos Estados Unidos, do acesso a 

versões online dos periódicos impressos, foi vital que a Revista Estudos Feministas estivesse 

entre as pioneiras nesta iniciativa na América Latina. O projeto de extensão que dirigi esteve 

voltado para a criação da versão eletrônica da REF a fim de garantir também sua maior 

acessibilidade não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Porém, o projeto da 

revista eletrônica não ficaria apenas limitado à veiculação online da REF. Para tornar viável o 

acesso à produção acadêmica feminista e facilitar seu maior alcance, criei, com a colaboração 

da bolsista Rita Maria Xavier Machado, um portal que, sob a administração da Revista Estudos 

http://www.portalfeminista.org.br/
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Feministas, tivesse como objetivo incluir também versões online de outras publicações 

feministas acadêmicas brasileiras, assim construindo uma biblioteca virtual dos estudos 

feministas e de gênero no Brasil. Além de se constituir como o primeiro banco de dados 

feministas na América Latina (facilitando assim pesquisas mais variadas por assunto, palavras-

chave, autoras/es, etc.), este portal também possibilitaria a articulação entre academia e 

movimento feminista/ONG através de uma rede de links.  

 Este projeto de extensão se iniciou em 2001 e recebeu financiamento no valor de 

US$50.000 (cinquenta mil dólares) da Fundação Ford, administrados pela FAPEU/UFSC, para 

compra de software, hardware e pagamento de bolsistas. A partir de 2002 a Revista Estudos 

Feministas já contava com sua versão online no Portal Feminista. Em abril de 2002, a revista 

também ingressou na plataforma indexadora do SciELO. Com a criação do portal de periódicos 

da UFSC, o Portal Feminista foi aos poucos perdendo sua característica inovadora diante da 

crescente digitalização dos periódicos. Publiquei, com Rita Maria Xavier Machado, uma 

reflexão sobre essa experiência:  

• “www.portalfeminista.org.br: Uma biblioteca virtual dos estudos feministas e de 

gênero no Brasil.” Revista Estudos Feministas, v.12, número especial, p. 185-191, 

2004.  

 

 

5.3. Outras atividades de extensão 

 

 Ao longo desses mais de 25 anos de docência, participei de muitas atividades de 

extensão além das que enumerei acima, por mim consideradas as mais significativas.  Como 

é de praxe na vida docente universitária, participei das seguintes atividades: 

 

• Participação em bancas de comissões julgadoras 
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  Título da produção TIPO/ ANO 

1     Membro Comissão Científica do Seminário Internacional Fazendo Gênero 10  Outra                            2013 

2     Banca de Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Estudos da aluna Deise Joelen Tarouco de Frieitas  Outra                            2011 

3     Comissão de avaliação de trabalhos do VI Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura Outra                            2010 

4     Concurso público para professor adjunto em gênero, cultura e comunicação Concurso público.      2010 

5     Concurso público para professor adjunto em performance Concurso público       2010 

6     Membro Comissão de Avaliação de Posters Bolsistas Pibic/CNPq Outra                            2010   

7     Membro do comitê editorial da coleção Gênero e Feminismo da EDUFSC Outra                            2010 

8     Comissão de Seleção e Acompanhamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic/CNPq e BIP/UFSC) Outra                             2009 

9     Membro do comitê editorial da coleção Gênero e Feminismo da EDUFSC Outra                             2009 

10     Edital MCT/CNPQ/SPM-PR/MDA n. 57/2008 - Relações de gênero, mulheres, feminismo Outra                             2008 

11     Processo de seleção e avaliação de periódicos da coleção SciELO Brasil Outra                             2008 

12     Professor Adjunto Departamento de Ciência Política Concurso público         2008 

13     Comissão de seleção de bolsa mestrado e doutorado CAPES e CNPq Outra                              2007 

14     Comissão de seleção de bolsa mestrado e doutorado CAPES e CNPq Outra                              2006 

15     Comissão de seleção de bolsa mestrado e doutorado CAPES e CNPq Outra                              2005 

16     Concurso Público para Professor Adjunto em Teoria do Cinema Concurso público.         2005 

17     Comissão de seleção de bolsa mestrado e doutorado Capes e CNPq Outra                               2004                   

18     Comissão de Seleção e Acompanhamento do Programas Intitucional de Bolsas de Iniciação Científica (BIPIC/CNPq e BIP/UFSC) Outra                               2004                   

19     Membro de banca de seleção de professor substituto de Teoria da Literatura Outra                               2004                   

20     Membro do Prêmio Iberoamericano Book Award Committee Outra                               2003                    

21     Membro Bryce Wood Book Award Committee Outra                                2001                    

22     Comissão Avaliadora das Provas de Proficiência em Língua Estrangeira Outra                                1999                    

23     Comissão de Elaboração de Prova de Proficiência em Língua Estrangeira Outra                                1999                   

24     Comissão para avaliar a concessão de bolsas de doutorado sanduíche Outra                                1999                                                                 

   
 

 

Na lista acima, destaco minhas participações na associação profissional Latin 

American Studies Association (LASA) como (1) Membro Bryce Wood Book Award Committee 

(2001) e (2) Membro do Prêmio Iberoamericano Book Award Committe (2003), além de (3) 

membro em quatro concursos públicos para professor adjunto de universidades federais 

(UFSC e UFBA). Entre outras atividades de extensão, friso também: 

• Participação em conselhos editoriais dos periódicos Travessia: Revista de Literatura 

(1998-2001); Feminist Media Studies (2000-2002); Série Gêneros e Feminismos da 

EdUFSC (2009-2016); Revista Feminismos (2013-até o presente); InterFaces: Revista 

de Extensão da UFMG (2015-2017); Revista de Ciências Humanas/ UFSC (2018-até o 

presente).  

• Emissão de vários pareceres ad hoc para periódicos nacionais e internacionais 

(Cadernos Pagu, Revista Estudos Feministas, Revista Anuário de Literatura, Estudos 

de Literatura Brasileira Contemporânea, Feminist Studies Journal, Antipode), 

incluindo a prestigiosa revista acadêmica feminista norte-americana Signs: Journal 

of Women in Culture and Society – Fator de impacto (JCR) 0,9060. Emiti também 28 

pareceres ad hoc para o CNPq como pesquisadora PQ desde 2000.  
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• Participação na organização de eventos nacionais e internacionais, incluindo eventos 

na UFSC, Universidade de California – Santa Cruz e Universidade de Massachusetts – 

Amherst. 

• Oferecimento de 8 cursos de curta duração em diferentes eventos nacionais e 

internacionais, ressaltando seminário ministrado na Facultad de Ciencia Política da 

Universidade Nacional Autónoma de México (1998). 

 

 
Título 

Tipo Ano 

1     Desafios para as teorias feministas contemporâneas Extensão 2010 

2     Debates contemporâneos sobre as teorias feministas Extensão 2009 

3     Feminismo, pós-colonialismo e cinema Extensão 2009 

4     Gênero:debates teóricos atuais Extensão 2007 

5     Estudos Culturais Extensão 2005 

6     Perspectivas Feministas e Estudos Culturais Extensão 1999 

7     El Sujeto del Feminismo en la Encrucijada Posmoderna Extensão 1998 

8     Frankenstein: Gênero e Tecnociência Extensão 1998 
 

 

Como observei no início deste capítulo, as atividades de extensão aqui exercidas 

sempre estiveram muito próximas aos meus projetos de pesquisa, excetuando-se aquelas que 

fazem parte da vida quotidiana universitária – pareceres ad hoc, participação em bancas e 

comissões julgadoras e organização de eventos. Outra dimensão, não menos importante, da 

carreira acadêmica se refere à administração e prestação de serviços. 

 

 

 

5.4. Funções administrativas e outras atividades afins 

 

 Embora não tenha exercido cargos administrativos de maior peso, tais como 

coordenação de Curso, de Departamento ou de Programa de Pós-Graduação, estive, sem 

embargo, na retaguarda desses atuando como subcoordenadora: 

• Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura/ CCE. Portaria no. 

0550/GR/99. Período: 14/10/1999 – 14/10/2001, prorrogado para 14/11/2001. 

Horas: 10 horas. 

 

• Subchefia do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas. Portaria 

394/GR/2003 de 30/9/2005. Período: 09/2003 – 09/2005. Horas: 10 horas 
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Uma das atividades administrativas de praxe é a de ser membro dos colegiados do 

Departamento de Língua e Literatura Vernáculas (a partir de 1993), do Programa de Pós-

Graduação em Literatura (a partir de 1998), do Programa de Pós-Graduação em Inglês (a 

partir de 2013), do Colegiado do Curso de Graduação Letras-Português (2010 – 2012. 2 

horas/semana. Portaria n.49/CCE/2010). Fui também membro do Núcleo Docente 

Estruturante entre 2010-2012 (Portaria n.111/CCE/2010. 1 hora/semana); 2012-2014 

(Portaria n.112/CCE/2010); 2015-2017 (Portaria n.45/CCE/2015).  

Destaco, entre outros fazeres, minha participação na concepção e implementação 

do Curso de Cinema na UFSC, do qual fui membro do colegiado entre 2004-2006 (Portaria 

046/CCE/2004). Em 2004, fui orientadora de monitoria de Teoria da Literatura no 

Departamento de Língua e Literatura Vernáculas (Portaria 015/DLLV/2004). 

Fora do âmbito da UFSC, exerci, junto a associação profissional Latin American 

Studies Association/LASA, a vice-presidência e a presidência da Seção Cultura, Política e 

Poder entre 2001-2003 e 2003-2005, respectivamente. Entre 2009-2010 fiz parte do 

conselho da Seção Gender and Feminist Studies/LASA. Desde então sempre frequento 

regularmente os congressos da LASA, que se tornaram também um espaço de networking 

profissional e de fortalecimento de laços afetivos. 
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6. À guisa de conclusão 

 

Quando, em 2006, ascendi à classe de Professora Associada I e logo após afastei-me 

sem vencimentos para lecionar como professora visitante no Women’s, Gender, and Sexuality 

Studies da University of Massachusetts, Amherst, senti que havia alcançado um patamar 

expressivo na minha carreira. Estava satisfeita com as aulas que dei e dava, e instigada pela 

pesquisa que desenvolvia. Tinha ainda muitos projetos adiante. Enquanto os tocava, ia 

postergando a burocracia da ascensão profissional.   

Ao voltar de meu pós-doutoramento em 2018, comecei a angustiar-me com o cenário 

das eleições presidenciais. Vendo a extrema direita ganhar gradualmente espaço a partir de 

discursos de ódio, especialmente e explicitamente contra o que faço – ensinar estudos de 

gênero e teorias feministas, incluindo tudo o que está implicado nesses ensinamentos –, 

percebi que não podia mais adiar minha progressão funcional. Com coragem, fui à pilha de 

papéis para traçar, documento por documento, minha trajetória desde 2006. Levei um mês 

nessa atividade e, com tudo finalizado, soube que desde o segundo semestre de 2015 já havia 

preenchido os requisitos para ascender à carreira de Professora Titular.  

Entre final de dezembro do ano passado e hoje, 15 de janeiro, redigindo esta 

conclusão, sei que preenchi mais um requisito acadêmico. Mas escrever meu memorial 

representou uma reflexão com consequências ambíguas, pois me trouxe uma mistura de 

memórias, onde teoria e a vida, isto é, o material-semiótico, como diria Haraway (1997), se 

embrulham das formas menos previsíveis possíveis. No caminho, encontram obstáculos, 

pontos de controle migratório e outras turbulências.  

Minha vida, que inclui um relacionamento transnacional e transcultural, me levou a 

questões de tradução cultural, me aproximou dos feminismos pós-coloniais e descoloniais 

que, por caminhos tortuosos, me trouxeram aos feminismos materiais, os quais me 

direcionaram, então, ao perspectivismo ameríndio e à virada onto-epistemológica. 

Resumindo, é assim, como diria Chico Buarque, que “a vida vai levando” enquanto a teoria 

vai narrando. 

Quero concluir voltando à minha tese de doutorado, quando escrevi em suas últimas 

linhas – e que repito hoje, 21 anos depois: 

There is, in the end, no narrative closure, no generalizations to be made, no 

final lesson to bring home (whatever that might be), but only material pieces 
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and discursive bits of life experiences that will constitute, hopefully, the 

starting point of another story (yet to be told). 
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8. ANEXOS 

 

Comprovantes 

 

• ANEXO 1:  2001.1 - 2001.2 

 

• ANEXO 2:  2002.1 - 2003.2 

 

• ANEXO 3:  2004.1 - 2005.2 

 

• ANEXO 4:  2006.1 - 2007.2 

 

• ANEXO 5:  2008.1 - 2009.2 

 

• ANEXO 6: 2010.1 - 2011.2 

 

• ANEXO 7: 2012.1 - 2013.2 

 

• ANEXO 8: 2014.1 - 2015.2 
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