
Os artigos que compõem este
livro ilustram os caminhos e as
perspectivas da crítica feminista
contemporânea, suas tendên-
cias diversificadas, e promovem
um panorama da produção teó-
rica internacional.
       Em “A crítica feminista no
território selvagem”, Elaine
Showalter fornece-nos o polêmi-
co quadro da área literária. Uma
alteração radical no paradigma
das ciências humanas é o que
nos sugere “Repensando a his-
tória literária”, de Ria Lemaire.
       Já Jean Franco, em “Sen-
tido e sensualidade: notas sobre
a formação nacional”, analisa
romances e contos latino-ame-
ricanos, escritos por ou sobre
mulheres em momentos histó-
ricos decisivos.
       “Mulher, literatura e ir-
mandade nacional”, de Mary
Louise Pratt, mostra as manei-
ras como as mulheres problema-
tizam as ideonlogias masculinas
de nacionalidade e cidadania.
       “Amor e pátria na Amé-
rica Latina”, de Doris Sommer,
é uma observação aguçada da
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conjunção do erótico com o po-
lítico na literatura. Donna Ha-
raway, autora de “Um manifes-
to para os cyborgs”, propõe uma
abordagem inovadora da mu-
dança de padrões determinada
pelos avanços da ciência.
         Tendências e impasses - 
O feminismo como crítica da
cultura, organizado por Heloi-
sa Buarque de Hollanda, é um
alentado exame da trajetória do
pensamento feminista, de sua
progressiva flexibilização ao al-
cance teórico e político que tem
obtido neste final de milênio.

                   * * *

Heloisa Buarque de Hollanda
nasceu em São Paulo em 1939
e atualmente dirige a Editora
UFRJ. Jornalista, também fez
cinema e televisão. Publicou 26
poetas de hoje, Macunaíma - 
da literatura ao cinema, Cultu-
ra e participação nos anos 60
(com Marcos Gonçalves). A
Rocco, publicou, de sua autoria,
Impressões de viagem e Ensaís-
tas brasileiras, e, sob sua orga-
nização, a coletânea de ensaios
Pós-modernismo e política.
Capa: Foto do filme Metropolis, 1926 de Fritz
Lang.

O que permitiu a consolidação do pen-
samento feminista num momento em que
se apregoam o fim da ideologia e a inefi-
cácia das contestações? O discurso das
mulheres tem despontado, cada vez mais,
como uma força no campo acadêmico e
impõe-se como tendência teórica inova-
dora e de forte potencial crítico e político.
        Os ensaios reunidos por Heloisa
Buarque de Hollanda em Tendências e im-
passes mostram um largo espectro da pro-
dução crítica das mulheres e fornecem uma
trilha segura para a compreensão das ques-
tões feministas contemporâneas.

HELOISA BUARQUE DE HOLLANDA

O FEMINISMO COMO CRÍTICA DA CULTURATENDÊNCIAS E IMPASSES
O feminismo como crítica da cultura
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