
TÍTULO DA PESQUISA: A Visão Feminina na Literatura Espanhola do Século 
XIX 
 
ANO DE INÍCIO: 2011 
 
NOME DO BOLSISTA: Karla Cristiane Pintar 
 
NOME DO ORIENTADOR: Fani Miranda Tabak 
 
LINHA DE PESQUISA: Literatura Espanhola 
 
RESUMO: É no contexto do conservadorismo explícito e poder explorador das 
pequenas massas que Clorinda Turner, escritora peruana, na sua obra “Aves 
sin nido”, constrói imagens, a partir de seus olhos, sobre a sociedade vigente 
da época e, consequentemente, critica o controle depositado nas mãos de 
políticos e governantes peruanos que detinham o comando e se diziam aptos a 
estabelecer a ordem político-administrativa do país, enquanto os defensores do 
governo liberal defendiam a liberdade de direitos e a regência do país pela 
população. Em meio a debates e brigas políticas, Turner idealiza um país a 
partir dos problemas sociais, políticos e administrativos existentes na 
sociedade peruana. Para ela, seria de fundamental importância que a mudança 
de uma sociedade ainda com características coloniais – quase feudais por 
excelência – para uma mais civilizada, por assim dizer, seria a educação. A 
partir do contexto histórico e literário, analisaremos a atuação feminina na 
elaboração de obras que compreendiam as imagens e ideias laboradas pelas 
autoras da época.   
 
 JUSTIFICATIVA: Essa pesquisa tem como intuito analisar o tema do 
indianismo na visão feminina na literatura no século XIX, a qual, por muito 
tempo, foi esquecida pelos pesquisadores e estudiosos da área literária. Vale 
ressaltar que o estudo desse tema também tem a intenção de destacar como a 
prática de escrita das mulheres desse período foi de suma importância para o 
ultrapasso e até mesmo quebra de fronteiras e ideias de uma sociedade 
conservadora, em que a mulher era considerada uma pessoa indiferente às 
decisões políticas e sociais da época.  
 
OBJETIVO: O projeto aqui descrito compreende ressaltar a autoria feminina na 
construção de ideias e imagens acerca do indianismo em uma sociedade 
oitocentista peruana dentro da literatura peruana do século XIX, a partir de 
obras como “Aves sin nido” (1889) de Clorinda Turner, escritora peruana que, 
neste romance, aborda a situação do povo indígena peruano, qual seria seu 
lugar na sociedade “civilizada” e, sobretudo, se viria a ter possibilidade de 
inclusão nesta. Salientando também a importância da inserção da mulher e de 
suas obras no cenário literário. 
 
ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO EM QUE SE ENCONTRA: De início, 
estamos fazendo a leitura e análise do livro “Aves sin nido” da escritora 
peruana Clorinda Turner para que possamos verificar de imediato os aspectos 
gerais que circundavam a sociedade vigente do século XIX. Após completo tal 
objetivo, analisaremos outros textos que formarão um corpus dando base aos 



argumentos apresentados e, assim, podendo fazer com que esse tema possa 
servir de influência a futuras pesquisas embasadas no estudo da incursão 
feminina na literatura e o indianismo na obra de Clorinda Turner. Importe 
salientar que o projeto ainda está em início de formação e agrupamento de 
bibliografias para estabelecer uma vasta pesquisa acerca do tema, assim 
deixando-o cada vez mais concreto e envolvente. 
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