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RESUMO
Este trabalho visa apresentar a partir da problematização do livro O descredenciamento filosófico da
arte de Danto (2014), como a literatura erótica no Brasil foi silenciada e descredenciada como arte pe
rante outras literaturas pelo fato de ser feita por mulheres. Para tal perscrutar dialogo com Michel Fou
cault (1996) em A ordem do discurso, no que se refere ao empoderamento do discurso; com as teóricas
Santos & Ribeiro (2013) em A escritura literária das mulheres paraenses: recepção entre leitores/as e
cânone, Branco & Brandão (2004) em A mulher escrita, colocando seus pontos de vista em torno da
escrita literária feminina; Santana (2014) em Gozo no enfrentamento latinofeminista: diálogos possíveis
entre as poesias de Olga Savary e Gioconda Belli, Vidal (2012) em Erotismo Feminino: estudo de um
conto de Maria Lúcia Medeiros e Félix (2009) em Sexopolítica na literatura brasileira por mulheres
(2009) acerca das lutas das femininas para usar o erótico em sua escritura. Vemos que tal problemati
zação se faz necessária para que nossa literatura se emancipe de paradigmas literários que não sejam
erigidos por nós mesmas.  
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Considerações iniciais
A arte, há séculos, é tratada como menor em relação a outros tipos de conhecimento.

E em muitos casos nem é considerada como uma forma de conhecimento. Tal descrédito se
faz presente em diferentes esferas, desde a institucional até a popular, dois exemplos disso
são: a forma como o ensino da arte é menosprezado dentro das escolas, como a carga horária
diminuta em relação às outras disciplinas, e o próprio espaço físico das escolas, que em geral
dispõem de uma sala de informática e computadores, mas não de um ateliê ou materiais es
pecíficos para as aulas de arte; e os dizeres do senso comum no discurso de que a arte não
serve para nada, de que o artista tem menos valor no mercado de trabalho, artista é pregui
çoso, arte não enche barriga, artista morre de fome, entre outros, no que se refere à reali
dade do Brasil. 

O livro de Arthur C. Danto (2014), O descredenciamento filosófico da arte, que norteia
este texto, nos mostra em seus nove ensaios que este caráter pejorativo atribuído à arte não
é fruto de uma construção histórica como se pode supor e sim, de uma crença filosófica. Nos
mostra também como arte foi (e é) descredenciada pela filosofia perante as outras ciências
em pormenores, quais os mecanismos utilizados para esse processo a partir de seus pilares,
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isto é, teóricos fundamentais como Platão, Aristóteles, Kant e Hegel, e como a arte se apro
pria do discurso do dominante e o reproduz no decorrer de sua história e crítica. 

A partir do texto norteador mostraremos como esse descredenciamento se faz maior
no que se refere a uma arte específica, a literatura erótica de autoria feminina, como se deu
a exclusão desta pelo cânone literário brasileiro e os discursos que a cercam e cerceiam, e
qual a importância de falar desta que a nosso ver traz um discurso de emancipação da se
xualidade e da escrita feminina, tão relevante ainda nos dias hoje, em que se pensa ter su
perado os preconceitos em relação à mulher, mas na verdade o que se vê são ataques
constantes de vários tipos de violência como a física, a psicológica, a intelectual e por que
não dizer, a literária.

Descredenciamento filosófico da arte
Danto (2014) no livro Descredenciamento filosófico da arte faz uma  arqueologia de teorias

que descredenciam a arte na perspectiva filosófica, da antiguidade até a modernidade. Mostra,
primeiramente, que arte é vista no decorrer de sua história como se fosse um perigo para a
sociedade, mas paralelo a isso, tratada como se fosse algo inútil, tais movimentos aparente
mente antagônicos se revelam um “esforço colaborativo maciço” para sua neutralização:

A história da arte é a história da supressão da arte, ela própria um tipo de futilidade, se aquilo
que se possui acorrentar não possui qualquer efetividade e se confere à arte a ilusão de com
petência, tratando como perigoso algo que não faria nada acontecer se lhe fosse permitido
ser livre. [...]De onde vem a crença na periculosidade da arte? Minha própria visão, que pre
tendo desenvolver neste ensaio, é que ela não vem de um conhecimento histórico, mas sim
de uma crença filosófica. Ela é baseada em certas teorias da arte desenvolvidas pelos filóso
fos, seja o que for que lhes tenha causado em primeiro lugar sentir um perigo na arte, de
modo que a própria história da filosofia pode ser vista como um esforço colaborativo maciço
para neutralizar essa atividade. Na realidade, construir a arte [...] como uma realidade causal
ou politicamente neutra é em si um ato de neutralização. Representar a arte como algo que,
em sua natureza, nada pode fazer acontecer não é tanto um ponto de vista oposto à visão
de que a arte é perigosa: é um modo de responder ao perigo sentido na arte tratandoo me
tafisicamente como se não houvesse nada a que temer. (DANTO, 2014, p.38)

Na antiguidade, com Platão (427347 a.C.), o discurso girava em torno de uma desvalo
rização dos artistas porque esses seriam imitadores da realidade. A arte produzida por eles
seria uma representação do real, ou seja, a aparência do mundo das aparências. Enquanto
que o homem deveria buscar a verdade inerente à essência – trabalho não coincidentemente
feito pelos filósofos. Usando de uma função em detrimento da outra, para logicamente sub
jugála, e para desmerecer, sobretudo, o conhecimento artístico em relação ao filosófico. 

Sobre o pensamento deste, Danto (2014) coloca “a teoria platônica da arte como am
plamente política, um movimento numa luta pela dominação sobre a mente dos homens,
na qual a arte é concebida como o inimigo” (p.40). E diz também que:

Há dois estágios no ataque platônico. O primeiro, esboçado acima, é interpor uma ontologia
na qual a realidade é logicamente imunizada contra a arte. O segundo estágio consiste, tanto
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quanto possível, em racionalizar a arte, de modo que a razão, pouco a pouco, colonize o do
mínio dos sentimentos, sendo o diálogo socrático uma forma de representação dramática
na qual a substância é a razão exibida como se domasse a realidade a absorvêla em con
ceitos. (DANTO, 2014, p.41)

Depois em Aristóteles (384322 a.C.) que, a partir de Platão, reverberou tal descreden
ciamento colocando o fazer artístico em uma terceira categoria, distanciada da verdade, em
que se fazia a representação da representação, distante duas vezes da verdade, por isso, no
civo à sociedade, pois não traria nenhuma espécie de conhecimento se comparado à litera
tura. Mesmo não tendo concordado com esta como uma espécie de conhecimento,
sistematizou a literatura que se fazia na época em três gêneros clássicos, que ainda hoje se
encontram presentes no ensino da literatura nas escolas do Brasil, em algumas correntes li
terárias que insistem em manter tais preceitos.

Na modernidade, Kant (17241804) quando traz para o âmbito da arte no livro Crítica
do juízo (1790) o belo – questão já tratada em A Estética ou teoria das artes liberais (1750)
de Baumgarten (17141762), que da mesma forma de seus antecessores via na arte o domí
nio do conhecimento sensível, sendo este inferior ao conhecimento racional –, diz que este
deveria ser uma característica obrigatória das obras de arte e a experiência estética deveria
ser desinteressada e contemplativa, desprovida de conceito, portanto, que não visaria o co
nhecimento. E mostra também que o fim da arte é nela mesma, os objetos artísticos devem
trazer para seu fruidor uma sensação agradável, e essa sensação deve ser sem interesses,
nos quais temos o juízo de gosto. 

Até chegar a Hegel (17701831), que vem na esteira de Kant e estende a questão do
belo – aqui visto como superior, não mais restrito à matéria, a um objeto específico – supe
randoo. Mostra o belo como ligado ao Espírito, não ligado a uma obra específica, a beleza
na teoria hegeliana não é uma característica inerente à obra de arte como era atrelada desde
Platão. Tal quebra no paradigma da beleza fez com que se declarasse o fim de um determi
nado tipo de arte que tinha como primazia o deleite, a satisfação pura e desinteressada e,
sobretudo, a inutilidade como colocava Kant.

Neste ínterim, Danto (2014) nos mostra o distanciamento que a estética causou tanto
em relação à obra, quanto em relação às mulheres:

A estética é uma invenção do século XVIII, mas ela é tão exatamente política – e pelas mes
mas causas – quanto era a de Platão de pôr os artistas à distância, para o que a distância es
tética é uma refinada metáfora. Deixar os artistas sérios suporem que sua tarefa era produzir
a beleza foi uma estratégia encorpada e finalmente bemsucedida. Assim, o pedestal meta
físico sobre o qual a arte conseguiu ser posta – considerese o museu como um labirinto –
é uma transposição política tão selvagem quanto a que transformou as mulheres em damas,
pondoas em saletas para fazer um trabalho proposital sem um propósito específico, como,
por exemplo, bordados, aquarelas e tricô: seres essencialmente frívolos à disposição para
o prazer falsamente desinteressado do opressor. (DANTO, 2014, p.46)

Como se pode depreender, essa estratégia de distanciamento é política,       colocase a
arte e a mulher em um pedestal para que ambas não estejam no mesmo campo, dentro da
mesma realidade para o debate de igual para igual. O enaltecimento da beleza tanto dentro
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arte quanto em relação ao feminino se dá para segregar, no intuito da manutenção do poder,
como evidencia o teórico:

Na verdade, ocorreume algumas vezes que a divisão convencional entre belas artes e artes
plásticas – entre les beaux arts e les arts pratiques – serve, em nome de um tipo de exalta
ção, para segregar les beaux arts da vida de uma maneira curiosamente paralela àquela em
que chamar as mulheres de belo sexo é um modo institucional de pôr a mulher numa dis
tância estética, num tipo de pedestal moral que a expulsa de um mundo em que se espera
que ela não tenha mais qualquer negócio. O poder de classificar é o poder de dominar, e
essas estetizações paralelas devem ser vistas como respostas essencialmente políticas àquilo
que foi sentido como perigos obscuros em ambas. (DANTO, 2014, p.46)

Veremos a seguir como a manutenção deste poder se fez presente no âmbito de uma
arte específica, a literatura erótica de autoria feminina.

O caso da literatura erótica feminina
Mas será que os mecanismos do descredenciamento filosófico se fazem presentes ape

nas na filosofia, será que não se fazem presentes também na crítica de arte para desmerecer
determinados segmentos ou autores, por exemplo, dentro de uma arte específica?

A nosso ver, dentro da literatura de autoria feminina a neutralização para o descreden
ciamento se faz presente associada ao discurso misógino da crítica literária feito na história
da literatura brasileira, da qual muitas autoras foram apagadas pela história oficial do cânone
literário, como se não tivéssemos produção. 

Historicamente, o cânone literário, tido como perene e exemplar conjunto de obrasprimas
representativas de determinada cultura local, sempre foi constituído pelo homem ocidental,
branco, de classe média/alta; portanto, regulado por uma ideologia que exclui os escritos
das mulheres, das etnias nãobrancas, das chamadas minorias sexuais, dos segmentos so
ciais menos favorecido etc. (ZOLIN, 2005, p. 275 como citado em  VIDAL, 2012, p.52)

A questão levantada por Danto (2014) acerca do descredenciamento filosófico da arte
por meio da neutralização em que pesa o distanciamento estético, similar à dominação so
frida pelas mulheres por serem diretamente atreladas à beleza, portanto, distanciadas, enal
tecidas com o intuito de segregar, é também o mecanismo para descredenciar a literatura
feminina perante a crítica literária, a exemplo disso, Branco (2004, pp.9899) mostra que au
toras como a brasileira Gilka Machado e a portuguesa Florbela Espanca eram atacadas pu
blicamente e eram colocadas em dúvida as suas condutas morais por conta da poesia erótica
que produziam, precisando críticos homens às defenderem e esclarecerem a separação entre
vida e obra destas.

As mulheres não eram permitidas de adentrar o campo (de luta) da literatura, o da lite
ratura erótica menos ainda, por conter um elemento muito caro à manutenção do poder: o
domínio de sua própria sexualidade e dos discursos sobre ela. Sobre o discurso Michel Fou
cault (1996) nos diz, em seu livro A ordem do discurso, “sabese bem que não se tem o direito
de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um,
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enfim, não pode falar de qualquer coisa” (p.09), em que evidencia haver sistema regulatório
para o discurso do sujeito. 

E, no nosso entendimento, esta literatura erótica feminina rompe com os paradigmas
estabelecidos no discurso sobre mulheres, e a quebra é feita por elas, pelas escritoras, pois 

[…] sugerem uma intencionalidade poética a fim de desfazer estereótipos e compor um de
sejo de mudança e luta. A concepção de uma identidade feminina limitada é o que a mulher
sempre teve. Diluir essa ideia era essencial às novas décadas para que as diferenças de gê
nero se tornassem mais visíveis. Desse modo, essas escritoras, como uma espécie de “tra
tamento de choque”, tentaram mudar a posição da mulher por meio de suas narrativas
eróticas. Suas escritas […] trazem à tona outra realidade, pois possuem um olhar sob um
ângulo que as difere do instituído até então. É como se o sentimento do individual se posi
cionasse para além da condição do nacional, encontrando, assim, a supremacia de sua con
dição de mulher e de sua condição de ser humano. (SANTANA, 2014, p.3)

Vemos que uma literatura erótica feminina tem o papel de dar às mulheres o protago
nismo, de ver sua sexualidade representada dentro da literatura não pela perspectiva mas
culina, não como o “belo sexo”, não pelo distanciamento estético causado pela beleza, muito
menos pela neutralização de seu discurso, pois “o discurso não é simplesmente aquilo que
traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder
do qual nos queremos apoderar” (Foucault, 1996, p.10), mas por seus próprios discursos,
falares e vivências. 

Este poder, que há muito foi tirado das mulheres, e a partir da década de 1970 começou
a ser reivindicado, com os movimentos feministas, vem sendo modificado no Brasil, pois se
gundo Santos & Ribeiro (2013):

Ao final da década de 1970, floresceram os estudos sobre a questão da mulher em diversos
campos do saber. Desde então, e gradativamente, têm se registrado pesquisas voltadas para
questionamentos que avaliam os discursos essencialistas em relação a este gênero. O de
bate, daí originado, abriu espaço para a inclusão de estudos sobre o percurso das escritoras
brasileiras, sobretudo daquelas sem tradição literária. Neste sentido, contabilizase um ex
pressivo estatuto científico, em curso nas universidades brasileiras, objetivando, a partir das
teorias pósestruturalistas, desmistificar as rubricas ideológicas e conceituais que têm mar
ginalizado a presença da mulher na literatura, assim também provocar uma releitura dos
critérios utilizados pela crítica para legitimar a autoria feminina, enquanto produção cultural.
Entre essas discussões contemporâneas, são exemplares as de Elódia Xavier; Heloisa Buar
que de Hollanda; Rita Terezinha Schmidt; Constância Lima Duarte; Ivia Alves; Luzilá Ferreira;
Izabel Brandão; Helena Parente Cunha; Nadia Gotlib; Zahidé Muzart. De um modo geral, o
conjunto desses enfoques tem avaliado que as escritoras brasileiras, ainda, se ressentem
dos resquícios discriminatórios remanescentes de uma tradição hegemônica. (SANTOS &
RIBEIRO, 2013, p.86)

Tal equívoco “explicase pelo passado histórico patriarcal dominado pela ideologia de
que as produções femininas seriam desprovidas de grande valor estético e teriam pouca in
fluência na ‘formação da identidade nacional’” (ZOLIN, 2005, p. 276 citado por VIDAL, 2012,
p.51). 
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O espaço dentro da literatura brasileira deve continuar a ser batalhado, pois as lutas
contra a dominação masculina são diárias, e na literatura erótica de autoria feminina não é
diferente.

Considerações finais 
Neste trabalho procuramos utilizar o texto de Danto (2014)  O descredenciamento filo

sófico da arte como norteador, mas não unicamente para falar de filosofia na arte, mas para
colocar a questão feminina posta por ele e que a nosso ver era preciso ser desenvolvida. Tal
texto tem muitas outras perspectivas que não foram abordadas, mas que são de igual im
portância, e merecem ser desenvolvidas em outros trabalhos.

Vimos aqui como o descredenciamento foi feito nas teorias de Platão, Aristóteles, Kant
e Hegel e como tais mecanismos utilizados pela filosofia para deslegitimar a arte também
foram usados para distanciar as mulheres do convívio em sociedade por meio da estética.

Mostramos que a neutralização vinculada ao ataque como foi feito com a arte também
se fez em relação à literatura erótica feminina, mas em maior grau, pois se promoveu um
apagamento desta referida literatura nas antologias e crítica literária brasileiras, chegando,
em determinados momentos, a violências de cunho pessoal direcionado a determinadas es
critoras do Brasil e de Portugal.

E, por fim, elucidamos que a literatura erótica feminina é uma forma de empodera
mento do discurso por parte das mulheres sobre sua sexualidade, sobre a linguagem, sobre
seu fazer artístico, sua escrita, sua identidade e sua representação por suas próprias vivências
e processos criativos. 
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