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Este resumo, pretende apresentar a pesquisa de Iniciação Científica que tem como corpus de 

pesquisa a obra da poetisa Gilka da Costa Melo Machado, nascida em 1893, na cidade do Rio de 

Janeiro, onde também faleceu em 1980. O projeto tem como objetivo analisar discursivamente a 

obra poética de Gilka Machado, com vistas a problematizar o seu “apagamento” do cânone 

literário, partindo da hipótese de que a voz do sujeito poético de Gilka Machado tenha sido 

silenciada porque seus enunciados produziam o sentido de resistência à estrutura patriarcal do 

início do século XX, de modo a serem considerados como fruto das primeiras manifestações do 

discurso feminista. Na sociedade brasileira daquela época, prevaleciam os ditames da Igreja, da 

família e do Estado, que submetiam as mulheres e determinavam como estas deveriam se portar, 

agir e falar. Contrapondo-se a esses dogmas e conservadorismos, Gilka trouxe em seu discurso 

poético um caráter feminista e reivindicatório, de forma que sua lírica, abriu um espaço de 

resistência. Mostrando-se sujeito do próprio discurso, ela apresentava um tom erotizado em sua 

obra, fato que resultou em discriminação e marginalização, apesar de relativa fama, pois tal 

postura era considerada imoral e desonesta. Com uma obra marcada pela transgressão, devido ao 

que era imposto à mulher no seu contexto histórico-social, ela não só revelava inquietações e 

sentimentos femininos como também reivindicava, reclamava por direitos iguais entre homens e 

mulheres, tornando-se assim uma ativista, o que para o sistema social da época precisava, 

imediatamente, ser impedido, ou seja, Gilka precisava ser silenciada por ser insubmissa a tal 

ordem. Naquela época o poder de fala e controle social estava sob o domínio dos homens, no 

entanto, Gilka trouxe um contra discurso a esse preeminente, fato que fez dela uma resistente. A 

pesquisa ampara-se no arcabouço teórico da Análise do Discurso de linha francesa, especialmente 

nas contribuições de Michel Foucault (2012 [1969],2011 [1971]), além de autores que versam 

sobre o discurso feminista, como Alves e Pitanguy (1981), Del Priore (1997; 2013) e obras que 

analisam a produção literária de Gilka Machado, como Branco (2004). 
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