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  Resumo  

Partindo das questões colocadas pelo campo de trabalho 

das relações entre História e Literatura e da História 

Intelectual, a pesquisa pretendeu problematizar alguns 

aspectos da obra de Charlotte Perkins Gilman em 

contraposição ao movimento reformista feminino de fins 

do século XIX. Tomando como base de discussão 

algumas produções realizadas entre 1892, ano da 

publicação de “O Papel de Parede Amarelo”, e “Herland - 

Terra de Mulheres”, de 1915; além de uma breve leitura 

de sua revista “The Forerunner” (1909-1916). 

  Introdução  

O trabalho se volta à obra de Charlotte Perkins Gilman 

(1860-1935), escritora norte-americana que publicou 

uma extensa obra literária composta por contos, 

romances e artigos. Seus romances e contos discutiam a 

posição e a perspectiva feminina na sociedade norte- 

americana de fins do século XIX. Os artigos publicados 

por Gilman, na revista “The Forerunner”, tinham uma 

escrita opinativa e pragmática, procuravam de forma 

direta propor soluções para aquilo que se acreditavam 

serem problemas sociais. Considerando e analisando as 

novas leituras possíveis que se fazem atualmente de seu 

trabalho, em toda sua historicidade, podemos ilustrar os 

tons complexos do ícone feminista que se tornou 

Perkins. 

  Material e Métodos  

Partindo das orientações obtidas a partir de leituras 

sobre a obra e a vida de Charlotte Perkins Gilman, e da 

leitura de textos selecionados da autora, algumas 

reflexões em contraposição à bibliografia foram 

produzidas. “O papel de parede amarelo” (1892), “The 

Crux” (1911) e “Herland” (1915), foram as obras 

problematizadas no trabalho. Por ultimo, a leitura da “The 

Forerunner" (1909-1916) foi feita com o objetivo de 

demonstrar a capacidade de inteligibilidade histórica da 

produção estudada. 

  Resultados e Discussão  

“O papel de parede amarelo“ (1892) mostrou como a 
obra de Gilman pôde ser ressignificada durante a década 
de 1960, abrindo espaço atualmente para novas leituras 
de sua obra. “The Crux” (1911) explicitou a narrativa 
degenerativa/regenerativa de Gilman, onde o pecado é 

biológico e uma função de responsabilidade sexual é 
imposta à mulher. “Herland” (1915), geralmente 
considerada uma utopia feminista, se expôs como uma 
ficcionalização das teorias de Gilman, onde um 
nacionalismo genético e partogênico ilustram as 
paisagens imperiais e racializadas presentes no universo 
da autora, mostrando sua conexão entre condição 
feminina e evolucionismo. Na leitura de “The Forerunner” 
surgiram questões importantes, tais como: a presença de 
um maternalismo politico e de um reformismo 
evolucionista, a vinculação da maternidade à educação 
feminina e uma nova forma de se fazer literatura, além 
da feminilização da civilização e na caracterização da 
eugenia como resposta ao medo da urbanização. Gilman 
também nos traz uma instrumentalização narrativa dos 
conceitos de "raça" e "selvagem". A maternidade e 
conceitos de desigualdade dos sexos, explicados a partir 
da evolução humana, formam, de modo geral, o universo 
teórico da autora, e demonstram as conexões feitas 
entre sua obra e as discussões de fins do século XIX ao 
redor da condição feminina, da evolução e da 
organização social. 

  Conclusões  

No trabalho se percebeu que as articulações da 

emancipação feminina parecem se entrelaçar com as 

discussões ao redor do melhoramento da raça branca. 

Gilman eleva a mulher ao status politico a partir de sua 

capacidade reprodutora e cria novos desafios para a 

condição feminina, utilizando como base a teoria 

ginocêntrica e o reformismo social baseado no 

evolucionismo. A leitura da obra de Gilman, assim, deve 

ser feita a partir da contraposição e entrelaçamento dos 

movimentos intelectuais que circunscrevem seus 

escritos. O encerramento de seu trabalho como 

meramente "feminista" ou "eugênico", reproduz uma 

ambiguidade prejudicial tanto ao estudo intelectual 

quanto ao estudo de gênero, empobrecendo suas 

analises e resultados possíveis. 
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