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Dossiê temático: “O épico e as mulheres” 

 

Muitos estudiosos, até recentemente, associavam o gênero épico exclusivamente à 

escrita masculina, justificando, por exemplo, que a ênfase que o próprio gênero 

tradicionalmente colocou nas “façanhas” heroicas, nos episódios guerreiros, batalhas, 

etc., não ajudaria à apropriação/identificação com as mulheres, numa sociedade em que 

a guerra, a força física, o combate e o heroísmo eram conotados com o masculino. 

Parece-nos evidente que essa é uma convenção de gênero que associa o feito bélico, que 

por séculos caracterizou o épico, à autoria e mesmo ao heroísmo masculino. Cremos 

que o problema, aqui, se centra no tipo de entendimento que os críticos têm de 

“feminino” e do próprio “épico”. Por isso acolheremos, neste terceiro número da 

Revista Épicas, propostas que analisem epopeias escritas por mulheres de diferentes 

países e gerações, demonstrando que a apropriação desse gênero não é de exclusividade 

masculina e dando destaque às transformações da sociedade e à decorrente influência 

dessas transformações na própria identidade do gênero épico. De outro lado, e refletindo 

sobre a própria inserção da mulher na produção épica universal, também interessa a esse 

dossiê temático a reflexão sobre a presença do heroísmo feminino nas epopeias escritas 

por homens e mulheres. Assim, apresentamos dois núcleos de reflexão: 

 

1. A epopeia de autoria feminina: história e desdobramentos 

 



Nesse âmbito, buscam-se valorizar pesquisas que tiveram como foco teórico, crítico ou 

historiográfico a produção épica de autoria feminina. Contribuições diretas ou indiretas, 

como as de Lynn Keller, Smaro Kamboureli, Fabio Mario da Silva e Christina Ramalho, 

que, na contemporaneidade, abordaram a produção de poemas longos de natureza épica 

escritos por mulheres, poderão ser retomadas, assim como se espera a divulgação de 

outras perspectivas teóricas e críticas sobre o tema. 

 

2. A mulher como heroína épica 

Aqui o foco desloca-se da autoria para a inserção da mulher na tradição épica como 

heroína. Serão bem-vindos estudos que, abordando as transformações sociais, 

demonstrem as novas formas de heroísmo épico, assim como as investigações que 

levem em conta os casos em que heroínas mulheres assumiram formas tradicionais de 

heroísmo épico bélico. 

 

O prazo para o envio de propostas de artigos (revistaepicas@gmail.com), numa das 

línguas do CIMEEP, é 30 de dezembro de 2017. O limite máximo é de 40.000 

caracteres com espaços. Devem vir acompanhados de um resumo em inglês e na língua 

do artigo. Agradecemos que respeitem as normas para colaborações, que podem ser 

consultadas no site www.revistaepicas.com. 

  

Todos os autores receberão uma resposta final do Conselho Editorial até 20 de fevereiro 

de 2018; e a publicação on-line está prevista para 30 de junho de 2018. 
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