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RESUMO: Tem-se por objeto de pesquisa o “artivismo” na literatura feminina. 
Objetiva-se, a partir do conceito de artivismo compreender a produção artística, 
em particular identificá-lo na literatura, como instrumento e modo de luta das 
mulheres por seus direitos. O artivismo tem importância à medida que se traduz 
como expressão de um programa em prol da cidadania e de reconhecimento de 
uma real democracia, como denúncia e busca de solução para as injustiças 
sociais. Nas práticas e estratégias de ação, o artivista privilegia a emoção, a 
expressão e a afeição, sem se reduzir a isso. No processo criativo o artivismo 
evita a massificação. A partir desse conceito surgido nas últimas décadas, 
relacionando arte e política é possível identificar a luta de mulheres nas artes em 
geral e na literatura e a construção de direitos, resgatando sua importância, tanto 
no campo artístico quanto no político, e portanto na instituição do campo jurídico. 
Essa proposta conceitual permite compreender e analisar manifestações 
artísticas antes rejeitadas pela crítica convencional. Trata-se de reconhecer a 
ausência de significante, ocasionada por um modelo hegemônico, exigente de 
uma outra lógica e de novas verdades contidas nas ideias de marginalidade, de 
alteridade, de diferença, Metodologicamente, trata-se de investigação e análise 
de obras literárias, de um campo jurídico expandido que extrapola os limites da 
dogmática, alcançando as aproximações da literatura com o direito posto e as 
relações humanas regradas por direitos, orientadas por esse novo conceito e 
permeada por um ideal justiça. As reflexões teóricas das feministas Angela 
Davis, Margara Russotto e Rosario Castellanos servem de base para referências 
a autoras como Julia Antibilo, historiadora e artivista feminista chilena, Claudia 
Madeira, autora portuguesa. Entre as brasileiras dá-se protagonismo às negras 
Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus. Maria Firmino dos Reis 
insere-se no debate público, rompendo com a tradicional recusa, pois não só 
ocupa o espaço feminino domesticado, como reivindica o político soberano lugar 
da mulher, não como apêndice do homem na estrutura social falocêntrica, ao 
incluir em suas obras literárias as questões étnica e racial e a lutas por direitos. 
Carolina Maria de Jesus por sua vez é a denúncia. Favelada, mulher negra, 
pobre, migrante, semi-analfabeta, catadora de papel, responsável pelo sustento 
dos filhos, aporta na sua obra a opressão e o preconceito, e traz o cotidiano da 
Favela do Canindé em São Paulo, com sua miséria e injustiças, na sua forma 
crua de escrever para resistir, como projeção de um futuro. 
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