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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho tem como intuito analisar as relações de representação da mulher com 
os aspectos da misoginia e da herança do patriarcado, realizando contrapontos a estes 
conceitos, por meio da subversão das personagens femininas escolhidas para o estudo, em 
nove minicontos da obra Contos de amor rasgados, de 2010, da autora Marina Colasanti. 
Essa relação, nesta pesquisa, é analisada a partir da conceituação de misoginia, patriarcado 
e subversão e como estes conceitos interferem no agir feminino. Para as discussões relativas 
à perspectiva da misoginia e do patriarcado, foram escolhidos os minicontos “Nunca 
descuidando do dever”, “Sem novidades do front” e “A honra passada a limpo”. Para a 
perspectiva da subversão da mulher a estes conceitos, escolheu-se os minicontos “O leite da 
mulher amada”, “Quando já não era mais necessário”, “Nunca conspurcando a família”, 
“Perdida estava a meta da morfose”, “Canção para Hua Mu-lan” e “Atrás do espesso véu”. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que é realizada a partir de uma articulação entre 
teorias literárias e sociológicas e o texto literário. Para a análise acerca da autora e de sua 
relevância para a literatura brasileira contemporânea foram usados os seguintes materiais: 
Colasanti (1997, 2003, 2008, 2010, 2013, 2014); para as discussões sobre o gênero 
miniconto e sua construção na literatura brasileira contemporânea, foram convocados os 
estudos de Spalding (2007, 2008, 2012), Schollhammer (2009), Almeida (2013), Gonzaga 
(2007), entre outros. Beauvoir (1970, v. 1 e v. 2), Butler (2017), Tiburi (2002), Grosz (2000) 
e Rago (2004) são as bases para as discussões sobre gênero. Para as discussões sobre os 
aspectos do patriarcado, utilizou-se os postulados de Piscitelli (2009), Saffioti (1976, 2004) 
e Xavier (1998). Para a análise da perspectiva da misoginia, esta pesquisa valeu-se dos 
estudos de Bloch (1995), Fonseca (2017) e Bourdieu (2012), que trata diretamente da 
dominação masculina. Os estudos de Dalcastagnè (2005) acerca do papel da mulher na 
literatura brasileira trazem importantes colaborações à pesquisa. Em suma, por meio de 
análises, percebe-se que a relação entre os conceitos de misoginia, patriarcado e dominação 
permeiam diferentes espaços sociais reais e ficcionais, sendo a subversão a resposta que o 
feminino pode dar a séculos de inferiorização, uma vez que o protagonismo feminino na 
literatura corrobora o combate à severidade derrogatória que atinge a mulher desde tempos 
imemoriais. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marina Colasanti. Miniconto. Misoginia. Patriarcado. Subversão. 

Gênero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
 
The present work aims to analyze the relations of representation of women with the aspects of 
misogyny and patriarchy heritage, making counterpoints to these concepts, through the 
subversion of the female characters chosen for the study, in nine mini-stories from the work 
Contos de amor rasgados, from 2010, by author Marina Colasanti. This relationship, in this 
research, is analyzed from the conceptualization of misogyny, patriarchy and subversion and 
how these concepts interfere in the female action. For the discussions related to the perspective 
of misogyny and patriarchy, the mini stories “Never neglecting duty”, “No news from the front” 
and “Honor passed clean” were chosen. For the perspective of women's subversion to these 
concepts, the mini stories “The milk of the beloved woman”, “When it was no longer needed”, 
“Never soiling the family”, “Lost was the goal of the morphosis”, “Song for Hua Mu-lan” and 
“Behind the thick veil”. It is a bibliographic research that is carried out from an articulation 
between literary and sociological theories and the literary text. For the analysis of the author 
and her relevance to contemporary Brazilian literature, the following materials were used: 
Colasanti (1997, 2003, 2008, 2010, 2013, 2014); Spalding (2007, 2008, 2012), Schollhammer 
(2009), Almeida (2013), Gonzaga (2007), among others, were invited to discuss the mini story 
genre and its construction in contemporary Brazilian literature. Beauvoir (1970, v. 1 and v. 2), 
Butler (2017), Tiburi (2002), Grosz (2000) and Rago (2004) are the basis for discussions about 
gender. For discussions on aspects of patriarchy, the postulates of Piscitelli (2009), Saffioti 
(1976, 2004) and Xavier (1998) were used. For the analysis of the misogyny perspective, this 
research used the studies of Bloch (1995), Fonseca (2017) and Bourdieu (2012), which deals 
directly with male domination. Dalcastagnè's (2005) studies on the role of women in Brazilian 
literature bring important collaborations to the research. In short, through analysis, it is clear 
that the relationship between the concepts of misogyny, patriarchy and domination permeate 
different real and fictional social spaces, with subversion being the answer that the feminine 
can give to centuries of inferiority, since the female protagonism in the literature corroborates 
the fight against the derogatory severity that affects women since time immemorial. 
 
 
 
KEYWORDS: Marina Colasanti. Miniconto. Misogyny. Patriarchate. Subversion. Genre. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha dos minicontos para o corpus do trabalho voltou-se para narrativas que 

retratassem reflexos da criação em um contexto patriarcal, mas também buscou personagens 

femininas que evidenciassem diversas nuances do comportamento subversivo esperado, 

frente a este regime. Algumas narrativas tratam da determinação e perspicácia femininas, do 

desejo e da ilusão, da atitude e da subversão, da coragem e da crítica e ajudam a compor, de 

forma significativa, uma vasta produção literária contemporânea de pequenas narrativas que 

discutem a condição da mulher. Os textos revelam a influência do contexto histórico-social 

e das inúmeras facetas da realidade contemporânea, portanto são extremamente relevantes 

para a observação de aspectos sociocomunicativos.  

No intuito de abordar diferentes temáticas do universo feminino, as narrativas foram 

escolhidas e organizadas por sua semelhança de assuntos. Contos de amor rasgados possui 

noventa e nove minicontos que abordam os mais diversos temas e relações humanas. Os 

nove minicontos que compõem o corpus da pesquisa foram selecionados a partir da busca 

de duas nuances de representação feminina entre suas protagonistas: a representação da 

mulher que se revela, na narrativa, como subversiva aos padrões patriarcais e a mulher que 

tem internalizado o conceito deste regime de dominação masculina, reproduzindo essa 

cultura. 

Utilizando-se dos critérios de subversão e de não-subversão da mulher, dos noventa 

e nove minicontos, quarenta e nove foram excluídos por possuírem protagonistas 

masculinos; quatro, por não apresentar identificação de gênero na narrativa; seis, porque os 

protagonistas eram animais ou seres inanimados; treze, por apresentarem protagonismo de 

homens e mulheres concomitantemente. Por fim, restaram vinte e sete minicontos, sendo 

que destes, quinze apresentavam protagonismo feminino, porém sem evidências de 

subversão, enquanto doze se revelavam possíveis objetos de pesquisa. Assim, entre os 

quinze minicontos de protagonismo feminino, três foram selecionados por revelarem, de 

maneira irrefutável, a representação da mulher vítima de uma criação patriarcal, que não era 

subversiva ou infeliz em sua condição de mulher-esposa submissa, uma vez que não tinham 

a consciência de sua própria condição e da ausência de direitos. Dos outros doze minicontos, 

cuja representação era marcada por características subversivas, seis deles eram exemplos 

mais impactantes da queda desse tipo de regime tão opressivo às mulheres.  
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A obra é o cenário ideal para a observação de personagens femininas que podem dar 

visibilidade ao perfil da mulher que, frente à cultura patriarcal, consegue se impor ao marido 

ou pai, rechaçando essa pedagogia cultural, ou da mulher que acata as normas desse sistema, 

de tal modo, que procura enxergar-se mulher, por meio de suas regras e costumes. 

A maior semelhança entre as protagonistas é que nenhuma delas possui nome 

próprio, dessa forma, duas possíveis leituras podem ser feitas sobre este fato. 

Primeiramente, quando a autora não atribui um nome às personagens, o leitor pode tomá-

las como representantes de uma única voz, a voz feminina. Cada personagem assume o 

papel da representatividade da mulher na sociedade e esta é uma prática bastante comum 

nas obras de Marina Colasanti. Por outro lado, com um olhar voltado para a estrutura do 

gênero em análise, dar um nome significa atribuir toda uma história, repleta de aspectos 

distintos e individuais, características totalmente dispensáveis para o gênero escolhido, uma 

vez que não se tem espaço para a narrativa contar o enredo de uma personagem por meio de 

técnicas descritivas, nem distanciar o leitor da brevidade e efeito que este gênero provoca. 

Então, uma junção das duas possibilidades ilustra o fato de as personagens das narrativas 

escolhidas serem, apenas, mulheres, e isto já é bastante suficiente.  

Em seu artigo ‘Interpretando o gênero’, publicado pela Revista Estudos Feministas, 

em 2000, a pesquisadora sobre teoria feminista, categorias de identidade social e suas 

histórias nas sociedades ocidentais modernas1, Linda Nicholson afirma que o termo mulher 

compõe um dos conceitos centrais da crítica feminista que precisa ter seu significado 

dominante desconstruído. A autora propõe que, ao se pensar no conceito de mulher, deve-

se entendê-lo como uma palavra “cujo sentido não é encontrado através da elucidação de 

uma característica específica, mas através da elaboração de uma complexa rede de 

características” (NICHOLSON, 2000, p. 35). Por sua vez, a escritora e filósofa francesa 

Simone de Beauvoir2, em sua obra mais reconhecida acerca dos estudos de gênero, O 

segundo sexo, publicada em 1949, afirma que “não se nasce mulher, torna-se mulher” (1970, 

v.2, p. 9). Já a filósofa estadunidense Judith Butler3, em seu livro Problemas de Gênero: 

feminismo e subversão da identidade, escreve: “Ao invés de uma significante estável a 

comandar o consentimento daquelas a quem pretende descrever e representar, mulheres – 

 
1 Disponível em: https://artsci.wustl.edu/faculty-staff/linda-nicholson Acesso em 22 de dez. de 2020. 
2 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir Acesso em 22 de dez. de 2020. 
3 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler Acesso em 22 de dez. de 2020. 
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mesmo no plural – tornou-se um termo problemático, um ponto de contestação, uma causa 

de ansiedade” (2017, p. 20). 

 Partindo de uma perspectiva formada por conceitos que se complementam, muitas 

teorias feministas buscam, desde o início do movimento, conceituar o termo mulher de forma 

que todos os seus possíveis significados sejam contemplados. Faz-se necessário o exercício 

de acolhimento de novas características e composições realizadas e agregadas ao signo, a 

cada dia, para que este objetivo seja alcançado, pois, de acordo com Nicholson (2000), o 

reconhecimento de diferenças entre mulheres leva a pensar mais numa coexistência, do que 

em intersecção, com as diferenças de raça, classe etc.  

 Nesse sentido, “a consequência é que nunca temos um único conjunto de critérios 

constitutivos da ‘identidade sexual’ a partir do qual se possa inferir alguma coisa sobre as 

alegrias e as opressões inerentes ao ‘ser mulher’” (NICHOLSON, 2000, p. 15). Isto posto, 

Nicholson (2000, p. 36) sugere “pensarmos o sentido de ‘mulher’ como capaz de ilustrar o 

mapa de semelhanças e diferenças que se cruzam”. Portanto, a partir destas variáveis, muitas 

são as representações do feminino e esta pesquisa, de caráter bibliográfico, pretende analisar 

tais representações em personagens mulheres pertencentes a minicontos da obra Contos de 

amor rasgados, da escritora Marina Colasanti, publicada em 1986, sob a ótica dos conceitos 

propagados pelo patriarcado, incentivadores de misoginia, assim como a subversão a estes 

conceitos, percebidos nestas personagens mulheres.  

 Dessa forma, é primordial perceber contrapontos entre as personagens femininas para 

que estes sejam levantados e analisados enquanto “agir feminino” contrastante ou 

complementar para a compreensão do modelo cultural de que estas personagens fazem parte 

e o quanto as questões de gênero e o reflexo do patriarcado agem sobre estas personagens. 

Sendo assim, é extremamente importante a compreensão e análise das questões de gênero e 

da internalização da interiorização da mulher pelo patriarcado desde tempos imemoriais. 

 Como afirma Beauvoir (1970), desde a entrega de Eva a Adão para ser sua 

companheira, tirando-lhe o direito de uma concepção igual, à invenção da mulher pelos 

deuses pagãos para vingar-se dos homens, na figura de Pandora, a criatura que desencadeia 

todos os males da humanidade, a mulher é voltada ao Mal. De acordo com a autora, “há um 

princípio bom que criou a ordem, a luz, o homem; e um princípio mau que criou o caos, as 

trevas e a mulher", diz Pitágoras (BEAUVOIR, 1970, v. 1, p. 101). Diversos conceitos, que 

deram origem à política e às religiões, se aproveitaram da pseudoconcepção de que a mulher 

precisava ser calada por possuir ligação com o mal. Ainda segundo Beauvoir (1970, v. 1, p. 
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101), “as leis de Sólon não lhe conferem nenhum direito. O código romano coloca-a sob 

tutela e proclama-lhe a "imbecilidade". O direito canônico considera-a a "porta do Diabo". 

O Corão trata-a com o mais absoluto desprezo”. O projeto de detratação foi iniciado, 

aplicado e, de forma eficiente, cumpre ainda seu desígnio.  

 Devido à relevância do tema, faz sentido buscar na literatura, nuances não somente 

do indivíduo mulher, mas de como a misoginia e a herança do patriarcado submetem estas 

mulheres e minimizam suas vozes. Nesse sentido, a literatura tem um importante papel ao 

conseguir estabelecer um diálogo com as diversas realidades, possibilitando o despertar 

sobre sua própria condição, no momento em que temas de abordagem difícil ou complexa, 

pode ser feito por meio do ficcional.  

 A escolha da obra de Marina Colasanti para tratar de misoginia, patriarcado e 

subversão, além de oportuna, é uma evidência da riqueza de nuances femininas que se pode 

encontrar em sua literatura. O primeiro capítulo do trabalho, intitulado “Marina Colasanti e 

o miniconto na literatura brasileira contemporânea”, destina-se à apresentação da escritora e 

da relevância de seu conjunto literário, na literatura brasileira contemporânea, com recorte 

no gênero miniconto. Suas obras colaboram e subsidiam, inesgotavelmente, para a 

observação de diversos contextos femininos que, ora enaltece posicionamentos do indivíduo 

mulher que age independente dos conceitos do patriarcado, ora evidencia o quanto estes 

conceitos anularam o agir e o pensar femininos ao longo dos séculos.  

 A obra colasantiana compreende diversos gêneros literários, entre eles poemas, 

crônicas e minicontos. Optou-se pelo último por acreditar que este dá conta da discussão 

pretendida, uma vez que a autora, admiradora do gênero, realiza uma exímia tessitura dos 

elementos da narrativa, aplicando-os de maneira assertiva em narrativas curtas, respeitando 

as características que auxiliam na classificação deste gênero literário. A obra que subsidia a 

pesquisa é toda voltada para o universo das relações mulher e homem, e, se tratando de 

relações, obviamente, as de poder e opressão do masculino sobre o feminino, ajudariam a 

compor este mosaico, tão bem elaborado pela autora. Nesse sentido, os textos e o gênero 

escolhidos são ambientes propícios para a análise das discussões de gênero, da observação 

das características do miniconto e do quão nocivos os conceitos, disseminados pelo 

patriarcado podem ser para a construção do feminino.  

 Os minicontos escolhidos possuem, além de uma narratividade, minuciosamente, 

construída, uma composição textual que evidencia o impacto que os elementos - efeito e 
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abertura – podem causar, provocando uma reflexão e um diálogo com a realidade histórico-

cultural do leitor.  

 Uma vez exposta a intenção deste trabalho e a escolha do corpus, percebe-se a 

necessidade de uma fundamentação teórica e, principalmente, de conceituar o que se 

compreende sobre os conceitos de patriarcado, misoginia e subversão, a fim de que a 

influência de tais conceitos possa ser observada nas personagens elencadas para a análise. É 

essa a ideia a ser apresentada no segundo capítulo, intitulado “Misoginia e patriarcado: 

detratando o feminino”. Esse capítulo se destina a abordar conceitos fundamentais 

engendrados pelo patriarcado e pela misoginia, observando como estes, eficientemente, 

colaboram para uma perseguição ao feminino, desde a antiguidade. O percurso dessa 

discussão perpassará pelos topos da dualidade mente e corpo, discutida desde Aristóteles 

com o aval da filosofia até os dias atuais.  

Também será abordado como a construção do texto bíblico validou a inferiorização 

da mulher, uma vez que, raramente, ela é apresentada como modelo moral a ser seguido, 

como exemplificam os textos dos livros de Gênesis, II Coríntios, I Timóteo e Efésios. É 

fulcral evidenciar que, com exceção do livro de Gênesis, os demais se trata de epístolas 

escritas pelo apóstolo Paulo4, um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, 

do Novo Testamento. Formador do pensamento cristão, o apóstolo Paulo e suas ideias de 

garantia da ordem social, principalmente no que se refere às relações matrimoniais, 

tornaram-se bastante conhecidos, durante a propagação inicial do evangelho, no Império 

Romano. Nestas epístolas, o escritor pontua incisivamente qual deve ser o papel e o lugar da 

mulher na relação conjugal. Esta é colocada em espaço inferior e aconselhada a ser submissa 

ao marido, devendo honrá-lo e obedecê-lo. O papel de Paulo, junto a outros escritores 

bíblicos, é salutar para a derrogação do feminino, seja na forma de aconselhamento ou de 

tratados do bem viver doméstico.  

 O segundo capítulo também realiza discussão de gênero, sob a ótica da opressão e 

dominação masculina sobre o feminino e a tudo que ele remete, localizando a mulher no 

espaço privado, doméstico, como não merecedora de um conjunto sociocultural masculino. 

Por sua vez, a identidade masculina tem liberdade para transitar pelos mais diversos espaços, 

mas, principalmente, o público, onde sua voz é ouvida, porque a história e a filosofia 

garantem que o homem seja o detentor do discurso, e, por conseguinte, tenha poder. Aborda-

 
4 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso Acesso em 13 de ago. de 2020.  
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se também a relevância do texto literário como espelho do mundo, explicando assim a 

invisibilidade feminina nas obras literárias, uma vez que esta permeia os romances como 

mulheres do lar, restritas ao ambiente de uma “casa sexuada”, expressão citada por Pierre 

Bourdieu, sociólogo e filósofo francês5, em sua obra A dominação masculina, publicada em 

1998. Segundo o conceito da casa sexuada: ao homem cabe os espaços sociais e à mulher, a 

cozinha, um sinônimo de subserviência. Dessa forma, uma literatura que permita à mulher 

uma carreira bem-sucedida, em espaços públicos e políticos, a fim de conferir-lhe 

representatividade, é extremamente necessária.  

 Os minicontos “Nunca descuidando do dever”, “Sem novidades do front” e “A honra 

passada a limpo” ilustram, de forma bastante irônica, com requintes de crítica social, as 

consequências de uma criação, sob a cultura da opressão masculina, na vida das mulheres. 

Estas narrativas realizam uma crítica implícita e, ao mesmo tempo latente, partindo da 

perspectiva do indivíduo mulher que, educado sob uma pedagogia limitadora, percebe-se 

mulher, a partir das tarefas domésticas imbuídas somente à figura feminina.  

 O terceiro capítulo trata da subversão dos valores patriarcais observados em seis 

personagens femininas que agem na contramão destes princípios, desafiando atitudes 

misóginas e imprimindo a configuração de mulher autônoma. Os minicontos “O leite da 

mulher amada”, “Quando já não era mais necessário”, “Nunca conspurcando a família”, 

“Perdida estava a meta da morfose”, “Canção para Hua Mu-lan” e “Atrás do espesso véu” 

são utilizados no terceiro capítulo para tratar de representações femininas que evidenciam 

perspicácia, coragem, autonomia e independência. Cada miniconto é embargado de 

referências ou constituído de símbolos que, de forma sublime, realizam conexão com outros 

textos, tornando-o mais intrigante e necessário à literatura. A filósofa australiana, teórica 

feminista e professora Elizabeth Grosz6, em seu artigo ‘Corpos reconfigurados’, publicado 

nos Cadernos Pagu, em 2000, apresenta uma análise acerca da relação do corpo feminino 

com o social, enquanto Nelly Novaes Coelho, ensaísta e crítica literária brasileira7, em sua 

obra Literatura Infantil: teoria, análise, didática, também publicada em 2000, retrata os 

conceitos que estão presentes nas referências sobre os contos de fadas.  

 Espera-se, ao final do trabalho, que os minicontos selecionados para o corpus de 

pesquisa, sejam instrumentos de viabilização dos procedimentos de análise para um estudo 

 
5 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu#A_Domina%C3%A7%C3%A3o_Masculina  
Acesso em 22 de dez. de 2020.  
6 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Grosz Acesso em 22 de dez. de 2020.  
 7Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelly_Novaes_Coelho Acesso em 22 de dez. de 2020.  
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de gênero que retrata as representações da mulher tanto nas realidades ficcionais quanto nas 

realidades empíricas, causando reflexão sobre a toxicidade das raízes misóginas e patriarcais, 

possibilitando a contemplação da necessidade de subverter-se a esta opressão, por meio da 

presença do discurso afirmador da igualdade socio-histórica feminina. 
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1. MARINA COLASANTI E O MINICONTO NA LITERATURA BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA 

 
 
 

1.1. Nuances e relevância da obra colasantiana 
 
 

Marina Colasanti é uma escritora referência quando se trata da evidenciação da voz 

feminina na literatura brasileira contemporânea. Sua obra, tão premiada, destaca-se devido 

a uma sedução literária usada para abordar os mais diversos assuntos da existência humana, 

e, mais especificamente, da condição feminina, da complexidade das relações amorosas ou 

dos problemas sociais. Consegue captar sentimentos e transformá-los em literatura, por meio 

de sua sensibilidade artística.  

A autora possui diversos prêmios8, como o Jabuti, o Grande Prêmio da Crítica da 

APCA, o Melhor Livro do Ano da Câmara Brasileira do Livro, o prêmio da Biblioteca 

Nacional para poesia, dois prêmios latino-americanos e foi o terceiro prêmio no Portugal 

Telecom de Literatura 2011, entre outros. Formada em artes plásticas, atuou como jornalista, 

editora, apresentadora de programas culturais na TV, publicitária e tradutora, atividades 

bastante significativas que, certamente, a auxiliaram na arte de realizar, de maneira profunda, 

sua leitura do mundo e das pessoas e, principalmente, colaborar com as mudanças nos 

costumes patriarcais brasileiros, por meio de uma literatura que procurava dar ênfase às 

questões femininas, pouco observadas na época. Seu primeiro livro, publicado em 1968, Eu 

sozinha, atualmente, soma-se a mais de setenta títulos publicados no Brasil e no exterior.  

Conhecida por colecionar gêneros textuais de temas diversificados, a autora já 

publicou poesia, contos, crônicas, ensaios, literatura infantil, juvenil e adulta. Em especial, 

nesta pesquisa, a autora tem o papel de ilustrar o discurso feminino, representado por 

personagens femininas que ora usam de subterfúgios para se subverterem à cultura na qual 

foram criadas, ora são apresentadas como ícones de aceitação dessa cultura e, portanto, 

utilizadas como forma de criticar as mazelas que a cultura patriarcal, ainda provoca na 

sociedade atual.  

Sobre este recorte, a professora e escritora Silvana Augusta Barbosa Carrijo, no 

capítulo “De sepulcro e palco: condição feminina e trama conjugal em dois contos de Marina 

 
8 Disponível em: https://www.marinacolasanti.com/p/biografia.html. Acesso em 15 de jul. de 2020. 
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Colasanti”, da obra A mulher na escrita e no pensamento: ensaios de literatura e percepção, 

de 2013, afirma:  

 

Os minicontos de Marina Colasanti revelam um duplo movimento das 
mulheres em relação ao casamento. Em alguns deles, a mulher consegue 
se libertar dos ditames de uma instituição patriarcal opressora. Já em 
outros, a personagem feminina encontra-se ainda asfixiada pelos valores 
tradicionais que sustentam o casamento e a família, instituições 
patentemente questionadas em sua obra literária que, dessa maneira, 
cumpre com sua função desconstrutora. (CARRIJO, 2013, p. 147) 
 
 

A partir da afirmação de Carrijo (2013), pode-se compreender melhor como Marina 

Colasanti usa sua literatura para causar reflexão sobre normas incorporadas pelo patriarcado 

à literatura brasileira e aos costumes sociais, há décadas, por meio de uma literatura 

permeada pela denúncia social.  

Mesmo após a criação de uma literatura escrita por mulher, muitas vezes com 

temáticas que pertencem ao universo feminino, infelizmente, é comum que escritoras, como 

Marina Colasanti, que há décadas colaboram com a expansão da literatura no Brasil, tenham 

que comprovar a existência da sua literatura e garantir que esta tenha a mesma qualidade e 

relevância da literatura que, mesmo subliminarmente, conhecemos como oficial, por ser 

reproduzida pela voz masculina. Como exemplo dessa herança preconceituosa sobre as obras 

escritas por mulheres, Howard Bloch, crítico literário americano9, em sua obra Misoginia 

medieval e a invenção do amor romântico ocidental, de 1995, menciona o Les Bas-bleu 

(1878)10, de Jules Barbey d’Aurevilly,  

 

um tratado venenoso contra mulheres escritoras, transforma o topos 
clássico e medieval da esposa tagarela no da mulher que escreve muito 
facilmente e demais: [...] (“Ah! Quando as mulheres escrevem, é como 
quando falam! Elas têm a faculdade de inundar; e como a água, são 
incompreensíveis”). (BLOCH, 1995, p. 25, grifo do autor) 
 
 

A descrição do tratado contra as mulheres escritoras revela a clara intenção de 

inferiorizar a literatura feminina, estereotipando-a enquanto fútil e leviana. Bloch (1995), a 

fim de evidenciar a existência do discurso misógino, não somente no campo literário, como 

também no contexto histórico, destaca o posicionamento do historiador Pierre-Joseph 

 
9 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/R._Howard_BlochAcesso em 22 de dez. de 2020. 
10 Les Bas- bleus (O fundo azul) cor que faz referência ao sexo masculino, de acordo com a cultura patriarcal, 
é uma obra que trata da visão da mulher sob o ponto de vista masculino, no final do século XIX. 
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Proudhon, em sua obra De la Justice dans la Révolution et dans l’Église (1858)11, cujo 

discurso “contém uma enorme justificativa pseudocientífica e legal para a privação dos 

direitos políticos das mulheres, [...] ele julga ser uma certa decadência nas artes à 

loquacidade feminina, que ele chama de “ninfomania literária”. (BLOCH, 1995, p. 25) 

Sobre a existência da escrita feita por mulheres, em seu artigo Por que nos perguntam 

se existimos? (1997), resultante de palestra ministrada em Illinois, Marina Colasanti reafirma 

o processo de anulação e discriminação da voz literária feminina que, em detrimento do 

poder masculino na literatura, reincide ainda hoje. A autora relata que  

 

a pergunta, feita infalivelmente às escritoras, atua de forma maquiavélica 
forçando-as a uma definição. Que digam elas próprias se classificam o seu 
trabalho como feminino ou não. Ora, as escritoras estão perfeitamente 
conscientes de que ainda hoje um preconceito pesado tende a colorir de 
rosa qualquer obra de literatura feminina. [...] Muitas escritoras, então, 
buscando evitar o risco de desvalorização ao declarar feminina sua própria 
escrita, preferem negar qualquer possibilidade de gênero no texto, e se 
refugiam no território neutro de uma utópica androginia. (COLASANTI, 
1997, p. 37) 
 
 

De acordo com a autora, é comum escritoras omitirem de seus enredos traços que 

possam caracterizar sua obra como feminina, ou pertencente a temáticas da atmosfera 

feminina, por receio de sofrerem preconceito. Segundo estudo intitulado A personagem do 

romance brasileiro contemporâneo: 1990-2004, feito pela professora e pesquisadora Regina 

Dalcastagnè, coordenadora do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, 

da Universidade de Brasília12, grandes editoras como a Record, a Companhia das Letras e a 

Rocco publicaram obras cuja predominância é de escritores, cerca de 72,7%, ou seja, a 

literatura, ainda é atividade predominantemente masculina. A pesquisa analisou 258 obras, 

sob o recorte dos romances, escritos por 165 autores no período de 1990 a 2004. 

Exemplificando os dados apresentados, a pesquisadora cita uma relação de 130 romances 

brasileiros lançados em 2004, organizada para o Prêmio Portugal Telecom de Literatura 

Brasileira, que indica apenas 31 títulos escritos por mulheres, isto é, 23,8%.  

De acordo com a pesquisadora “mesmo que outros possam ser sensíveis a seus 

problemas e solidários, nunca viverão as mesmas experiências de vida e, portanto, verão o 

mundo social a partir de uma perspectiva diferente” (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 19). 

 
11 De la Justice dans la Révolution et dans l’Église (1858), com tradução: Justiça na Revolução e na Igreja. 
12 Disponível em: https://www.gelbc.com/regina-dalcastagn Acesso em 22 de dez. de 2020.  
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Portanto, ao analisar as personagens “importantes”, como grifa a pesquisadora, das obras 

escolhidas para o corpus de sua pesquisa, é previsível perceber que “os lugares de fala no 

interior da narrativa também são monopolizados pelos homens brancos, sem deficiências, 

adultos, heterossexuais, urbanos, de classe média.” (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 15). Nesse 

sentido, “os números indicam, com clareza, o perfil do escritor brasileiro. Ele é homem, 

branco, aproximando-se ou já entrado na meia idade, com diploma superior, morando no 

eixo Rio-São Paulo (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 33). Com a apresentação destes dados fica 

óbvia a importância do que se conhece por representatividade.  

A situação da escrita feminina valida toda pesquisa que ainda se faz necessária acerca 

dessa produção no Brasil e no mundo. É importante dar voz a essa literatura até que não seja 

mais necessário chamá-la de escrita ou literatura feminina, apenas pelo ato de classificá-la, 

pois “pesquisas mostram que basta a palavra mulher em um título para espantar os leitores 

homens e abrandar o entusiasmo dos críticos” (COLASANTI, 1997, p. 37).  

Colasanti afirma que “embora não precisemos mais nos esconder atrás de 

pseudônimos masculinos, como no século XIX, sabemos que os leitores abordam um livro 

de maneira diferente quando ele é escrito por uma mulher ou por um homem” 

(COLASANTI, 1997, p. 37), evidenciando que o preconceito literário é visível e real e torna-

se ainda mais sólido quando Colasanti, que é escritora e é mulher, precisa responder se existe 

uma literatura feminina. Uma possível interpretação da real intenção dos questionadores em 

relação à escrita feminina não é, de repente, se ela existe, e sim, se existe com condição 

semelhante à literatura produzida pelos homens, ou se é tão boa quanto à escrita masculina 

consagrada por séculos. E sobre tal questionamento pernicioso a autora declara: 

 

Não vou mais aceitar essa pergunta como se aceitam as perguntas que 
esperam resposta. Recuso-me a procurar novos e, quem sabe, mais 
convincentes argumentos. Eu, que a partir da escrita estou há anos 
empenhada em construir a arquitetura de uma voz, de uma voz que sendo 
minha é feminina, declaro-me ofendida pela pergunta. E, em vez de 
respondê-la, eu a questiono. (COLASANTI, 1997, p. 34) 
 
 

A atitude de Colasanti frente a este exemplo típico de misoginia é fundamental para 

compreendermos que não basta esperar que as condições femininas sejam vistas com 

igualdade somente pelo passar do tempo, pois como afirma Bloch (1995, p. 11), “é preciso 

levar os clichês antifeministas até o seu limite para desmascarar suas incoerências internas 

– desconstruir, em suma, aquilo que não desaparece apenas pelo desmascaramento ou pelo 
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desejo de que não fosse assim.” Portanto, é de extrema relevância questionar o discurso 

misógino fundador, a fim de tornar evidente que sua lógica não tem fundamentos reais. Esta 

é uma prática comum em toda a obra colasantiana, seja elevando a mulher e o feminino, 

realocando-os em um lugar de direito, seja mostrando quão nociva e misógina é a herança 

patriarcal sobre as mulheres.  

Devido ao seu engajamento literário e sua forma de fazer literatura, Colasanti 

consegue enxergar com clareza o propósito de questionamentos acerca da escrita feminina e 

afirma “a sociedade não quer de fato saber se existe uma literatura feminina. O que ela quer 

é colocar em dúvida a sua existência” (COLASANTI, 1997, p. 37), pois a condição feminina, 

ao longo da história, já foi tão questionada que basta a dúvida para que a credibilidade de 

uma obra que dá voz ao feminino seja inferiorizada e guardada na “gaveta da ordem social” 

que garante o controle da fala feminina. Colasanti ainda afirma que “ao me perguntar, 

sobretudo a mim, escritora, se o que eu faço existe realmente, está afirmando que, embora 

possa existir, sua existência é tão fraca, tão imperceptível, que é bem provável que não 

exista” (COLASANTI, 1997, p. 37). Dar destaque à voz feminina é urgente e importante 

para a construção de uma literatura que olha para o todo social, literário, filosófico, histórico.  

Beauvoir (1970, v. 1, p. 299) afirma que “o mito da mulher desempenha um papel 

considerável na Literatura; mas que importância tem na vida cotidiana? Em que medida afeta 

os costumes e as condutas individuais?” É fundamental que a mulher possa agir com 

intenção não somente na literatura como também na vida cotidiana, e que, futuramente, esta 

mesma literatura retrate a ação feminina existente na sociedade, pois é fulcral que a voz 

feminina transite em todos os espaços, deixando de uma vez por todas o ambiente privado. 

E sobre uma visibilidade política e imprescindível, Butler (2017, p. 18) afirma:  

 

Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de 
representá-las completa ou adequadamente pareceu necessário, a fim de 
promover a visibilidade política das mulheres. Isso parece obviamente 
importante, considerando a condição cultural difusa na qual a vida das 
mulheres era mal representada ou simplesmente não representada. 
 
 

 A partir das ideias de Beauvoir (1970) e, atualmente, de Butler (2017), fica evidente 

que ninguém dará voz à mulher, senão ela mesma, por isso sua representatividade, em todas 

as esferas sociais, faz-se emergencialmente importante. Ao se reconhecer em um discurso 

político, numa premiação significativa, na ocupação de um posto de poder em uma grande 
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empresa, ocorre a naturalização do direito ao espaço público, e, com isso, sua naturalização, 

pois, segundo Dalcastagnè (2005, p. 17), 

 

o fundamental é perceber que não se trata apenas da possibilidade de falar 
– que é contemplada pelo preceito da liberdade de expressão, incorporado 
no ordenamento legal de todos os países ocidentais – mas da possibilidade 
de “falar com autoridade”, isto é, o reconhecimento social de que o 
discurso tem valor e, portanto, merece ser ouvido. 
 
 

Existe toda uma estrutura sociocultural que precisa reconhecer a mulher em seu lugar 

de direito, seus espaços e situações. Ter mulheres em lugares de fala, ocupados, 

anteriormente, apenas por homens, é permitir que elas conquistem todos os possíveis 

universos e demonstrem a importância de agir no espaço público, reafirmando-o como lugar 

comum. Fazem-se necessárias campanhas sobre mulheres na política, nas ciências, nas 

universidades, na mídia em geral, para que sua presença e sua voz sejam naturalizadas neste 

meio social e, com isso, ganhe vez, e, por consequência, peso e importância.  

Por defender ideias de representatividade da mulher e pelo seu engajamento na luta 

pelo espaço feminino, Colasanti foi questionada por Eliana Yunes, em entrevista à editora 

Melhoramentos, se o fato de ela trabalhar muito com questões “ligadas à mulher” fazia dela 

uma feminista e a escritora respondeu: 

 

Não sou feminista porque me ocupo muito das questões ligadas à mulher. 
É o contrário. Me ocupo dessas questões porque sou feminista. Me ocupo 
dessas questões porque nunca ninguém conseguiu me convencer de que 
não tenho o mesmo potencial, a mesma força, a mesma grandeza dos 
homens. E porque sempre achei que devia ter os mesmos direitos. 
(COLASANTI, 2013, p. 75) 
 
 

A resposta da escritora deixa explícito o motivo que a leva a escrever sobre as 

mulheres e seu entorno e a questionar a hierarquia nas relações de gênero, que as posiciona 

numa escala inferior aos homens, defendendo, assim, a igualdade na relação entre eles. Esse 

pensamento de igualdade de direitos entre os indivíduos tornou-se a força condutora de seu 

trabalho, não só jornalístico, mas também literário.  

Tomado, como exemplo, para observação do cenário literário atual, o estudo de 

Dalcastagnè (2005, p. 39) registra que  
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o espaço das mulheres representadas no romance brasileiro contemporâneo 
é, sobretudo, o espaço doméstico. Nas últimas décadas, registrou-se um 
avanço – ainda insuficiente, mas indiscutível – na condição feminina. As 
mulheres ampliaram sua presença no mercado de trabalho de uma maneira 
notável: em 1977, na faixa de idade entre os 16 e os 60 anos, participavam 
do mercado de trabalho 88% dos homens e 39% das mulheres; em 2001, 
as porcentagens eram de 87% e 58%, respectivamente. Também se 
diversificou a gama de profissões a seu alcance, e elas já despontam, ainda 
que timidamente, em posições de chefia. Apesar das barreiras que 
permanecem de pé, as mulheres estão hoje muito mais visíveis na esfera 
pública do que, digamos, nos anos 1950. O romance brasileiro, porém, 
registra mal estas mudanças, continuando a privilegiar a associação entre 
a figura feminina, o lar e a família.  

 
 

Mesmo com a publicação de obras que tratam de conferir visibilidade à mulher, como 

ocorre na literatura colasantiana, e com todo o avanço que a voz feminina alcançou no espaço 

público brasileiro, da década de 1980 até os dias atuais, as personagens femininas, retratadas 

na literatura brasileira, sob o recorte do romance, ainda tendem a confinar a mulher no espaço 

privado, responsável pelo lar e pela família. Percebe-se, então, que todo o avanço 

conquistado pela mulher no contexto social ainda não é suficiente, uma vez que as narrativas 

ainda se preocupam em retratar a imagem doméstica da mulher.  

Parece irreal que uma autora que inspire tantos trabalhos entre dissertações e teses, 

segundo o Catálogo de dissertações e teses da Capes, precisa justificar a existência ou não 

da literatura feita por mulheres e da sua relevância para a literatura brasileira contemporânea. 

O que se pode concluir, com certeza, é que desde a publicação de seu primeiro livro, na 

década de 1960, Marina Colasanti é uma escritora que é descoberta e redescoberta a cada 

ano e a cada publicação, pois o número de pesquisas sobre sua vasta obra, cresce também a 

cada ano. Inúmeros aspectos sobre sua literatura são pesquisados diariamente, como O 

fantástico na obra de Marina Colasanti (2010), de Eliane Corrêa da Cruz de Escobar, 

dissertação para abordar a questão do fantástico na obra da autora; um outro trabalho bastante 

importante foi a tese, que evoluiu de um mestrado: Corpo e erotismo na poética 

colasantiana: questões de gênero e literatura (2017), de Tassia Tavares de Oliveira cujo 

olhar discute as questões de gênero; o trabalho Referenciação: leitura de minicontos de 

Marina Colasanti (2018), de Monique Soares Souza para tratar das referências presentes em 

minicontos da autora, além de outros milhares que falam da poesia, da violência contra a 

mulher, do místico feminino, da subversão ao patriarcado, das relações conjugais e 

extraconjugais e de tantos outros tipos de relação do ser com o mundo.  
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Os trabalhos citados representam, de maneira simbólica, uma fortuna crítica 

extremamente ampla de tudo que já foi e é produzido, por meio da pesquisa sobre a obra 

colasantiana, além de outros extremamente relevantes utilizados neste trabalho de pesquisa. 

Todos os dias são descobertas novas formas de olhar para a obra de Marina Colasanti e 

combinar seus textos, referências, temas, gêneros, representatividades e abordagens que dão 

origem a novos trabalhos, ainda tão relevantes para a literatura contemporânea. 

É devido a esta experiência literária e por conhecer a importância do relato feminino 

para a literatura, a história e a sociedade que a escolha da narrativa de Marina Colasanti 

ganha tanta relevância nas pesquisas acadêmicas, pois a autora presenteia a literatura com 

personagens femininas que constroem e reconstroem conceitos sobre as possibilidades do 

que é ser mulher, enquanto destroem preconceitos internalizados. Entre tantos, este é o 

motivo pelo qual os minicontos selecionados, embora breves, dão conta da análise e do 

estudo acerca da discussão de gênero, misoginia, patriarcado e da consequência de todos 

estes conceitos para a condição da mulher. Embora narrativas curtas servem como espelho 

para reflexão do comportamento histórico-social.  

Entre as principais características do trabalho de Marina Colasanti, mais 

especificamente, no que se refere à minificção, este trabalho procura enfatizar temas que 

tratam da discussão sobre os inúmeros perfis da mulher, apresentados por sua literatura, nos 

anos oitenta, o que torna impossível olhar para eles sem repensar o espaço da voz feminina, 

neste período no Brasil. É pensando numa representatividade feminina que se chegou aos 

minicontos da obra Contos de amor rasgados. Em extensão, o maior destes minicontos é 

narrado em uma página e meia; quatro deles, em uma página e os outros três, em meia página, 

pois como afirma Colasanti, na entrevista ‘Marina Colasanti fala sobre literatura, vida, amor 

e feminismo’, concedida a André Azevedo da Fonseca, no miniconto “nada pode sobrar, 

nada pode faltar. Se faltar, ele fica muito hermético; se sobrar, ele borra. Então é um texto 

muito exigente” (2003, s/p).  

É importante ressaltar que todos os minicontos compartilham das características do 

gênero, apontadas no decorrer deste capítulo, como: narrativa breve, concisão, narratividade, 

totalidade, entre outras. Há nos textos um subtexto, ou seja, o que o leitor consegue capturar 

por meio de sua interpretação, mesmo com a ausência de descrição. Segundo Colasanti 

(2003, s/p), 
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o miniconto funciona justamente quando dá o pulo do gato! Você vem 
vindo distraído e, de repente, ele te pega e... TCHUM! Vira de cabeça pra 
baixo a situação. Te põe em desconforto, descompõe, desfaz a organização 
na qual você vinha vindo. E essa desorganização ou te propõe uma nova 
forma de organização, ou justifica o princípio – quando você chega no final 
e dá aquele salto, você entende por que aquilo estava lá no começo. O que 
é fascinante no miniconto. 
 
 

Este percurso nada linear, se comparado às regras ou elementos da narrativa clássica, 

junto à retratação poética dos aspectos da vida e a objetividade na exposição dos fatos e das 

personagens colaboram para a formação de narrativas que exemplificam temas centrais que 

revelam os estereótipos de gênero, a violência contra as mulheres e a sexualidade feminina 

negada.  

A pesquisadora Francilene Cechinel, em sua dissertação de mestrado Uma nova 

mulher na minificção brasileira: os miniespelhos de Marina Colasanti em Contos de Amor 

Rasgados (2013), afirma que não se pode analisar a obra de Marina Colasanti, 

principalmente, em relação aos minicontos, sem reconhecer a importância e os efeitos do 

trabalho precursor da escritora para a minificção brasileira. Para Cechinel, Colasanti utiliza 

essa nova forma literária como um instrumento para o rompimento de regras e limites 

impostos tanto ao conto, quanto às mulheres, além de colaborar para a proposição de novas 

formas de escrita literária que abordem as experiências femininas. 

A literatura de Marina Colasanti é campo vasto para a identificação da causa feminina 

na sociedade e na literatura, pois esta autora apresenta um repertório ficcional extremamente 

profícuo às discussões acerca das representações de personagens femininas e questões do 

gênero. Como afirma Carrijo (2013, p. 142), “o transitar de Marina Colasanti por 

modalidades literárias várias, como contos de fadas, minicontos e poemas, e o 

entrelaçamento que faz entre prosa e poesia, do qual resultam obras literárias de gênero 

híbrido, também asseveram a sua habilidade literária.”  

Entre diversos gêneros, Colasanti tem colaborado com a literatura brasileira 

contemporânea, por meio do gênero miniconto, de forma bastante significativa. A Global 

Editora, responsável pelas publicações da autora na atualidade, publicou em seu blog um 

post chamado Marina Colasanti lê o miniconto “Dia chegaria”13, em 22 de novembro de 

2016, em que afirma que Carlos Drummond de Andrade escreveu sobre ela, em 1975: “Sua 

 
13 Disponível em: https://blog.globaleditora.com.br/sarau-global/marina-colasanti-le-o-miniconto-dia-
chegaria/Acesso em 23 de jul. de 2020.  
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contenção verbal chega ao máximo: não há um sinal de mais ou de menos”. Em diversas 

situações, a autora manifestou o prazer em criar minificção.  

Em entrevista à Carla Victoria Albornoz, para o artigo “O eco de velhas histórias, 

uma leitura da trilogia microficcional de Marina Colasanti”, em Tessituras, Interações, 

Convergências, anais da ABRALIC (2008), Marina Colasanti fala sobre o início da criação 

literária sob o gênero miniconto, “eu fiz um e pensei: o que será isso? Eu não sabia qualificá-

los, estamos falando de mais de trinta anos atrás. Fiquei muito surpresa porque não sabia a 

validade dessa coisa, esse produto estranho que aconteceu na cabeça. [...] E aí, a coisa me 

encantou muito.” (ALBORNOZ, 2008, p. 139)  

No ensaio ‘O navio fantasma atracou na terceira margem do rio’, publicado pela 

revista Leitura: Teoria & Prática, Colasanti afirma (2014, p.156), 

 

escrever dentro dos limites rígidos impostos pelas molduras estilísticas 
nunca foi o meu forte. Meu primeiro livro, publicado em 1968 – depois de 
ter estado cinco anos à espera de um editor – foi recebido como um livro 
de crônicas. Não era. [...] Meu desejo buscava outros caminhos que, 
entretanto, não sabia nomear.  
 
 

A autora relata acerca do percurso de sua escrita literária, desde o primeiro livro, 

passando pela expectativa do mundo das letras sobre um possível romance que ela nunca 

escreveu, nem sente vontade, até o momento em que se depara com a oportunidade de, 

simplesmente, contar histórias, e por fim, relata seu encontro com o gênero miniconto, no 

trecho “as crônicas [...] ligadas à imprensa, têm sempre um pé, quando não os dois, no 

cotidiano, no real [...] e então descobri os minicontos. Meu inconsciente começava a falar 

comigo em voz clara.” (COLASANTI, 2014, p. 157).  

Colasanti (2014, p. 158) relata sobre sua descoberta literária pessoal, no trecho “eu 

descobria meu bem-querer pela economia verbal. E o encantamento com aquele tipo de 

absurdo que só é absurdo na aparência, pois remete a sentimentos e vivências profundamente 

reais”. Essa colocação assemelha-se às ideias de Karl Erick Schøllhammer, professor, 

escritor e pesquisador das questões estéticas ligadas à interface entre a literatura e as outras 

artes14, em seu livro Ficção brasileira contemporânea (2009), em relação à autossuficiência 

que o miniconto exige, enquanto narrativa curta, discutida mais adiante, neste capítulo. 

Sobre essa totalidade, Colasanti (2014, p. 158) escreve: 

 
14 Disponível em: http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoak/karl-erik-schollhammer Acesso em 22 de dez. 
de 2020.  
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Considerando a extrema brevidade dos minicontos, havia-se tornado 
evidente para mim que não os queria apenas como pequenos fragmentos 
intelectuais, um punhado de moscas, mesmo que interessantes, com que o 
leitor ficaria ao fim do livro. O que eu queria era usar os minitextos para 
construir um painel mais amplo, exatamente como os fragmentos de um 
mosaico.  
 
 

A autora concebe a ideia de que obras compostas por minicontos precisam ser 

analisadas, ao final, como um todo formado pelas diversas temáticas que as compõem. 

Segundo Colasanti (2014), a delimitação de espaço e a necessidade de nomear um texto 

para que ele se encaixe em um determinado gênero não parece ser uma preocupação.  

Com base nos estudos sobre o gênero miniconto, é possível destacar, entre suas obras: 

Zooilógico, de 1975, a primeira obra com narrativas curtas; A morada do ser (1978), em 

que cada apartamento de um prédio retrata uma minificção em histórias de uma página, no 

máximo duas, analisada nesta pesquisa a edição de 2004; Uma ideia toda azul, também de 

1978, utilizada nesta pesquisa a edição de 2006; Longe como o meu querer, de 1997, 

utilizada nesta pesquisa a edição de 2000; Um espinho de marfim e outras histórias, de 1999, 

obras que mesclam contos com minicontos, portanto obras híbridas. Já a coletânea Contos 

de amor rasgados é uma obra, genuinamente, composta por minicontos e, talvez, a mais 

famosa obra da autora sob este gênero. A obra Hora de alimentar serpentes, de 2013, é mais 

um trabalho em que se pode observar a arte no exímio trabalho com a linguagem e 

concentração de significados em poucas linhas.  

 

 

1.1  O miniconto na literatura brasileira contemporânea  

 

A escolha de minicontos da escritora Marina Colasanti para este trabalho de análise 

literária, como já mencionado anteriormente, ocorreu devido à diversidade de temas 

pertinentes ao universo feminino e à forma como estes são apresentados ao leitor, enquanto 

possíveis assuntos que habitam suas vidas e suas ações, de forma bastante corriqueira. 

Assim, temas significativos e apresentação imediata dos fatos são adjetivos atrativos deste 

gênero.  

O uso de minicontos favorece este trabalho em relação à dinamicidade atribuída ao 

fato narrado e a forma como colabora, enquanto instrumento de agilidade de leitura, para 
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que o leitor tome conhecimento da narrativa quase que, imediatamente, por meio de poucas 

palavras e do conhecimento prévio necessário sobre possíveis referências citadas no texto, 

como ocorre, constantemente, neste tipo de gênero, e, principalmente, em alguns dos 

minicontos que formam o corpus de análise.  

Segundo Albornoz (2008, s/p): 

 

A microficção, uma narrativa que cabe no espaço de uma página, vem 
experimentando um crescimento sustentado na América Latina desde 
meados do século XX. Muitas das suas ferramentas narrativas provêm do 
conto, do qual herda a capacidade de criar um ritmo e uma pulsão interna, 
embora nelas haja ressonâncias de outros gêneros. São pequenas obras 
abertas que frequentemente se apropriam e brincam com narrativas 
anteriores num jogo contínuo de intertextualidades, no qual a microficção 
seria uma peça de uma coleção de relatos em que o leitor identifica 
vestígios de histórias passadas. 
 
 

A autora destaca um importante aspecto deste gênero que é a intertextualidade, 

responsável por estabelecer a conexão de um texto a outro, como forma de sustentar as 

impressões do leitor, uma vez que o espaço para a descrição do personagem ou do fato 

narrativo é bastante reduzido, portanto, este recurso narrativo faz-se essencial na elaboração 

de minificções.  

As pesquisas sobre o miniconto, ou minificção, ainda são recentes, tanto no Brasil 

como fora dele, porém pode-se convocar os estudos da pesquisadora espanhola e filóloga 

Irene Andres-Suárez, pioneira na análise do miniconto espanhol15, assim como os trabalhos 

do pesquisador mexicano Lauro Zavala16, que há mais de vinte anos pesquisa sobre o gênero 

e muito tem contribuído para este tipo de narrativa. De acordo com Andres-Suárez (apud 

CECHINEL, 2013, p. 27), 

 

minificção é uma supracategoria literária poligenérica, um hiperônimo que 
agrupa os microtextos literários ficcionais em prosa, tanto narrativos (o 
microrrelato, com certeza, mas também as outras manifestações da 
microtextualidade narrativa, como a fábula, a parábola, a anedota, a cena 
ou o caso, por exemplo) quanto os que não são narrativos (por exemplo, o 
bestiário – quase todos são descritivos –, o poema em prosa, a estampa ou 
o miniensaio). 
 

 
15 Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Irene_Andres-Su%C3%A1rez. Acesso em 22 de dez. de 2020.  
16 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Lauro_Zavala. Acesso em 22 de dez. de 2020.  
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Já na obra A minificção sob o microscópio17(2006), Zavala apresenta o conceito de 

miniconto e minificção como:  

 

Minificção. Texto com dominante narrativa cuja extensão é menor que 200 
palavras. Existem três tipos de minificção: miniconto, microrrelato e a 
minificção propriamente dita, muito próxima do poema em prosa por sua 
hibridação genérica. A primeira é clássica, a segunda é moderna, e a 
terceira é pós-moderna, ou seja, de maneira paradoxal, simultaneamente 
clássica e moderna. Este é o termo mais abrangente de todos, pois engloba 
todas as variedades dos textos extremadamente curtos.18 (ZAVALA, 2006, 
p. 225, grifos do autor, tradução minha) 
 
 

Ao contrário de Zavala, que busca definir separadamente miniconto, microrrelato e 

minificção, Andres-Suarez (apud CECHINEL, 2013) trata microrrelato, minirrelato, 

microconto, miniconto, nanoconto como possíveis sinônimos na literatura atual. Para a 

escritora, se a narrativa possui como características básicas, elementos da narratividade, da 

ficcionalidade e hiperbrevidade pode receber quaisquer das denominações, citadas 

anteriormente.  

A apresentação destes dois conceitos, vindos da literatura espanhola e da literatura 

mexicana, dá-se devido à tradição dos autores citados em gêneros de histórias curtas. 

Também evidenciam que a dificuldade de classificar uma narrativa enquanto miniconto, 

microconto ou minificção é algo que não ocorre somente na literatura brasileira 

contemporânea, como será discutido, posteriormente.  

Se uma das principais características no miniconto, além da estrutura desenhada por 

Zavala (2006), é a capacidade de sintetização da história, tornando-a concisa, porém 

completa, a extensão do texto é indiferente para que este se torne literatura. Um importante 

aspecto a ser observado é a narratividade, proposto pelo filósofo e pensador russo Mikhail 

Bakhtin em “Os gêneros do discurso”, da obra Estética da criação verbal (2011) e a 

totalidade literária, expressa pelo conceito de autossuficiência de Schølhammer (2009), 

apresentados a seguir. A primeira pode ser pensada enquanto “pitada lírica” que o texto deve 

apresentar, ou seja, a sensação de poesia retratada em fatos triviais e diários, ou, totalmente, 

pertencente ao imaginário. Já a segunda característica é a totalidade literária, e em se tratando 

 
17 No original: La minificción bajo el microscópio A minificção sob o microscópio. 
18 No original: “Minificción. Texto con dominante narrativa cuya extensión es menor a 200 palabras. Existen 
tres tipos de minificción: minicuento, micro-relato y la minificción propiamente dicha, muy próxima al 
poema en prosa por su hibridación genérica. La primera es clásica, la segunda es moderna, y la tercera es 
posmoderna, es decir, de manera paradójica, simultáneamente clásica y moderna. Éste es el término más 
abarcador de todos, pues engloba todas las variedades de los textos extremadamente cortos. 
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de miniconto, não está na descrição do fato para uma melhor compreensão, até porque este 

gênero não tem descrição como característica de sua essência, e sim, do entendimento que 

fica após o conhecimento da histórica acerca do que foi retratado.  

Bastante pertinente é a comparação do miniconto à fotografia, feita por 

Schøllhammer (2009, p. 93), quando este trata da essência deste tipo de narrativa 

contemporânea, afirmando que 

 

a fotografia snapshot encontra seu correspondente no miniconto, pela 
revelação do instante privilegiado. Entretanto, a visualidade do miniconto 
não se restringe a essa semelhança com a velocidade e a instantaneidade 
da fotografia, mas se refere muito mais à concretude e à autossuficiência 
de um texto in medias res.  
 
 

De acordo com o conceito representado pela expressão latina in media res, o 

miniconto não possui espaço para apresentação detalhada de personagens ou descrição dos 

fatos, é preciso que a narrativa parta de um ponto crucial e caminhe para o desfecho, 

momento em que o leitor, geralmente, se surpreende com o final. São a objetividade de fatos 

e a minuciosa escolha das palavras as principais dificuldades de criação do miniconto. 

Schøllhammer (2009, p. 94) ainda afirma que “em vez de situar a questão ética no cerne da 

elaboração da estrutura narrativa, a prosa contemporânea parece desenvolver novos 

formatos, que colocam o leitor imediatamente diante da imagem narrativa, devolvendo ao 

texto a riqueza sensível do texto modernista experimental.” A narrativa curta, quando bem 

alinhavada, apresenta possibilidades de impacto e transformação literária tal qual uma 

crônica ou romance. Desta forma, segundo o autor, as narrativas curtas não só existem com 

suas características próprias, como também já possuem seu papel na literatura 

contemporânea, uma vez que a 

 

popularidade das formas curtas cria uma nova ponte ficcional entre o 
poema em prosa e a crônica e demonstra sua eficiência estética no modo 
como ressalta e pontua a vivência concreta. Isso se dá, sobretudo, pela 
força poética de um pequeno evento central que tenciona o conto, 
apresentando de maneira não circunstancial, cujos personagens atuam 
como elementos que sustentam a ação narrativa. (SCHØLLHAMMER, 
2009, p. 93). 
 
 

Somadas a esta autossuficiência do miniconto, pode-se analisar os escritos de 

Bakhtin (2011), quando este afirma que o gênero discursivo está completo quando é possível 
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identificar o seu conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Logo, não se 

deve classificar um gênero somente enquanto sua estrutura e deixar em segundo plano o 

processo comunicativo. O ato de padronizar o gênero somente pela sua estrutura 

desconsidera a intencionalidade do autor e o contexto histórico inserido, portanto o 

miniconto é gênero discursivo na medida que compreende bem os elementos colocados por 

Bakhtin (2011), além de levar em consideração não só sua estrutura, mas a intencionalidade 

histórica e social, como também os valores que um interlocutor pode assumir ao tomar 

conhecimento do enunciado.  

Zavala (2006, p. 84-85, tradução minha) contribui para a compreensão do gênero 

afirmando que “a minificção integra elementos da narrativa tradicional, centrada no passado 

e da narrativa moderna, centrada no futuro. A minificção é uma escrita do presente, ou seja, 

o presente da leitura”.19 A partir da concepção do autor, miniconto é um gênero que hibridiza 

elementos da narrativa clássica e contemporânea. Se o gênero permite a hibridização, 

também, como diversos gêneros literários, pode ter sua origem, ou evolução a partir de outro 

gênero. Segundo Albornoz (2008, s/p), 

 

A microficção também nos traz ressonâncias de outros gêneros, como o 
haicai, o poema em prosa ou do próprio conto fantástico através dos finais 
abruptos e da forma em que trabalha a sua temporalidade. Um discurso que 
no início desenvolve-se com normalidade, mas que num breve instante se 
interrompe para dar passo a essa ação que transforma o curso da situação.  
 
 

Mesmo apresentando nuances de outro gênero, o miniconto possui elementos que 

não permitem que este caia na classificação de subgênero, uma vez que seu processo 

artístico-criativo envolve aspectos específicos que o transformam em gênero distinto. Uma 

classificação consolidada do miniconto, enquanto gênero literário, ainda não é possível, uma 

vez que há controvérsias em seu fundamento teórico, principalmente quando ocorre a 

tentativa de elencar, de forma definitiva, as características deste tipo de narrativa.  

Em seu artigo “O gênero miniconto por uma perspectiva bakhtiniana”, publicado pela 

Coleção Digital - PUC (2016, s/p), o professor e pesquisador Júlio César de C. Santos afirma 

que “pela praticidade e rapidez de leitura, acredita-se que a escolha lexical e sintática em um 

miniconto é diferente daquela em um texto mais longo. No miniconto, esta escolha influencia 

 
19 No original: “la minificción integra elementos de la narrativa tradicional, centrada en el pasado, y la narrativa 
moderna, centrada en el futuro. En ese sentido, la minificción es una escritura de presente, es decir, el presente 
de la lectura.” 
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diretamente no tamanho do texto e na facilidade de interpretação.” Não se trata apenas de 

tentar reduzir o que seria enunciado em um conto ou uma crônica, mas de olhar com atenção 

para a totalidade que o enunciado tem para o interlocutor, ao final de tudo, uma vez que  

 

o miniconto [...] não se reduz a contar história de maneira mais enxuta, e 
sim, despertar a atenção do leitor para outros objetivos: compor uma crítica 
social, despertar para uma reflexão a respeito de um determinado assunto 
ou até mesmo [...] aguçar a capacidade intelectual do leitor. (SANTOS, 
2016, s/p) 
 
 

Dessa forma, enquanto narrativa, o propósito comunicativo é o elemento mais 

importante desse gênero. Segundo Santos (2016, s/p), 

 

as temáticas propostas são influenciadas por diversos meios, sejam eles 
sociais, históricos, ou até mesmo convencionais de cunho bucólico ou 
amoroso. O que de fato desperta a criatividade proposta em seu contexto é 
despertar no leitor o uso de inferências e promover como propósito 
comunicativo uma leitura rápida, repleta de indícios ideológicos que 
influenciam o leitor tanto em sua capacidade de compreensão quanto em 
seu posicionamento.  
 
 

O fato narrado e a maneira como isso acontece corroboram uma definição do estilo 

do gênero miniconto. Outro aspecto relevante é a escolha do tema e o modo como este será 

apresentado ao leitor, de acordo com a criatividade do escritor, utilizando-se de referências 

e alusões que exercitam a compreensão.  

A literatura brasileira contemporânea conta com diversos pesquisadores do gênero 

miniconto, entre eles, o escritor e professor Pedro Gonzaga, o escritor e jornalista Marcelo 

Spalding e o jornalista e mestre em literatura Márcio Almeida. Enquanto Pedro Gonzaga, 

em sua dissertação de mestrado A poética da minificção: Dalton Trevisan e as ministórias 

de Ah, é?, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2007, afirma que o gênero 

percorreu uma trajetória até a consolidação obtida com a intencionalidade da obra de Dalton 

Trevisan, Márcio Almeida, em seu artigo “Minis & Máximos”, publicado pela Germina: 

revista de literatura & arte, em 2013, defende que o gênero nasceu no Sul de Minas, muito 

antes de Trevisan, nos anos 1960, com quatro escritores principais:  

 

Pioneiros na criação do miniconto há 54 anos, em Guaxupé/MG, os 
escritores Elias José (Prêmio Jabuti, entre outros), Francisca Vilas Boas 
[...], Marco Antônio Oliveira e Sebastião Rezende foram amplamente 
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reconhecidos à época pela crítica e pela academia em função de sua 
originalidade, qualidade de texto, difusão do novo produto literário através 
de concurso nacional e pelo exemplo deixado como lastro para gerações 
de novos autores. Ainda que o mérito tenha sido distinguido nas décadas 
de 60 e 70, a crítica, depois disso, sobretudo a do Sul do país, imputa a 
Dalton Trevisan, indevidamente, a criação do miniconto, com um atraso 
de mais de 30 anos, omitindo por completo o trabalho pioneiro dos 
escritores mineiros. (ALMEIDA, 2013, s/p.)  
 
 

O autor afirma com veemência que a crítica literária do Sul do país, no caso Spalding 

e Gonzaga, ambos da região Sul, tenta omitir de forma injusta os trabalhos de Elias José que, 

desde os anos 60, vem disseminando a minificção, a partir de Minas Gerais. Ao atribuir à 

obra Ah, é?, de Trevisan, como marco representante do gênero na literatura do país, uma 

espécie de reconhecimento ou reinvenção do gênero na literatura brasileira, não reconhece, 

nos textos do autor mineiro, o gênero miniconto e ignorara relevantes manifestações 

literárias, referentes ao gênero. 

Gonzaga (2007), cujos conceitos literários, acerca do gênero em estudo, dialogam 

com a dissertação de mestrado de Marcelo Spalding, intitulada Os cem menores contos 

brasileiros do século e a reinvenção do miniconto na literatura brasileira contemporânea 

(2008), e com os conceitos de Zavala (2006), afirma, sobre a obra de Trevisan, que 

 

nenhuma outra criação até aquele momento havia se inserido de forma tão 
clara dentro do que na América Latina se tinha como gênero consolidado 
há mais de duas décadas, e um gênero que apresenta como aspecto central 
o miniconto, das formas de minificção a mais impressionante pelo seu 
poder de conter narração e outros recursos literários em tão pouco espaço. 
(GONZAGA, 2007, p. 74) 
 
 

Somando-se ao estudo de Gonzaga, Spalding (2008, p. 40) escreve: “sendo ou não a 

obra de Trevisan pioneira do miniconto à Monterroso no Brasil, o fato é que a partir de Ah, 

é? operou-se uma espécie de reinvenção do gênero na nossa literatura [...] pois diversos 

livros foram publicados a partir de então com minificções”. 

No artigo “Pequena poética do miniconto”, publicado pela revista digital Digestivo 

Cultural, em 2007, Spalding busca traçar um perfil do gênero, partindo da conceituação 

básica simples de que “miniconto é um tipo de conto muito pequeno, digamos que com no 

máximo uma página, ou um parágrafo” (SPALDING, 2007, s/p). Este conceito simplista vai 

ganhando fundamentação, à medida que Spalding agrega regras para sua elaboração. Em 

relação à sua estrutura, “devido ao seu formato enxuto e de rápida leitura, o miniconto se 
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tornou um gênero cultivado não apenas pelos leitores como também pelos escritores das 

novas gerações, seduzidos pela (aparente) facilidade de se escrever um bom miniconto” 

(SPALDING, 2007, s/p).  

Uma possibilidade de leitura é que o autor evidencia o termo aparente, usando 

parênteses, a fim de chamar a tenção do leitor e deixar claro que, embora a criação de 

minicontos pareça fácil, é um trabalho que envolve etapas e elementos distintos, de 

relevância, para que o texto posa ser assim denominado.  

O gênero miniconto foi se construindo na literatura brasileira contemporânea ao 

longo de décadas. Sua forma reduzida, de caráter minimalista, varia quase que, 

imperceptivelmente, dentro das formas literárias curtas e já conquistou espaço entre autores 

premiados, como Marcelino Freire, por exemplo. Schøllhammer (2009, p. 95) afirma que 

“foi Marcelino Freire20 quem, entre nós, colocou o miniconto na ordem do dia, propondo o 

desafio de escrever um conto com menos de 50 letras a uma série de autores.” Ele afirma 

que foi em 2004 que Freire realizou o feito de organizar, com a ajuda de cem escritores 

nacionais, a antologia Os cem menores contos brasileiros do século. Freire desafiou os 

escritores a escreverem grandes histórias de poucas palavras; na verdade, precisavam criar 

textos de até 50 letras, uma literatura em seu formato mínimo. Desta forma, Schøllhammer 

concebe esta estrutura composicional na definição de miniconto, todavia, enquanto confere 

a Freire (2004) a intencionalidade das narrativas curtas. Já no artigo “Presença do miniconto 

na literatura brasileira”, publicado pela revista Conexão Letras, Spalding (2012 p. 66-67) 

afirma que  

 

já no começo dos anos setenta, quatro minicontos de Dalton Trevisan 
foram publicados na famosa antologia organizada por Alfredo Bosi O 
conto brasileiro contemporâneo, o que evidencia a presença destes textos 
no país, ainda que na época não se diferenciasse eles do “conto em si”. Tais 
contos evidenciam que a valorização da concisão e da velocidade como 
valores poéticos são anteriores a esta metade do século XX e remetem, 
ainda, pelo menos aos modernos e modernistas, onde encontraremos 
inclusive narrativas unifrásicas [...] 
 
 

O autor ressalta a existência de minicontos na década de 70, não como gênero 

consolidado, mas em formação, uma vez que concisão e velocidade já despertavam o 

 
20 Marcelino Freire (1967) é um escritor brasileiro, autor da obra Contos negreiros que recebeu o Prêmio Jabuti 
de Literatura em 2006. Disponível em: https://www.ebiografia.com/marcelino_freire/. Acesso em 29 de jul. de 
2020.  
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interesse de escritores da época. Spalding (2012, p. 69) afirma que “Dalton Trevisan está 

presente nos diversos momentos em que o miniconto brasileiro aparece na superfície 

canônica da crítica”. Ele também ressalta que a narrativa de Dalton Trevisan “Uma vela 

para Dario”, hoje chamada de miniconto, tem pouco mais de 500 palavras, e na época em 

que foi escrita, mal conseguiu incluir-se como “conto em si”.  

Em sua investigação sobre a origem do miniconto, Spalding (2012) destaca sua 

existência desde a metade do século XX, inspirados por nomes como Charles Baudelaire e 

seus Pequenos poemas em prosa (1869), já inspirando o enxugamento da narrativa, porém 

o que ele buscava era reconhecer este gênero na literatura brasileira contemporânea. No 

Brasil, destaca o relato Manifesto do Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, publicado no jornal 

O Correio da Manhã, em 1924 como sendo uma forma de transição para o novo gênero 

conciso, chama a atenção para Manuel Bandeira com o “Poema do beco”, de 1936 e cita 

“Um apólogo”, de Machado de Assis, conto publicado em Várias histórias, de 1986, com 

apenas 650 palavras, como obras consideradas precursoras do miniconto na literatura 

brasileira, atribuindo-lhes um caráter de transição de gêneros e afirmando que ainda não 

eram reconhecidas como minicontos. Também é importante ressaltar que as três obras 

citadas pelo autor em sua exemplificação, possuem distinção entre si, em relação à variação 

de extensão.  

Desta forma, uma possibilidade de surgimento e início de percurso do gênero 

miniconto, na literatura do país, tem em Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Machado 

de Assis, entre outros, sua origem. É a transição de grandes romances – escritos em vários 

volumes – para formas mais enxutas, destacando obras de Trevisan, nos anos 70. Neste 

período, o gênero já buscava uma denominação, como afirma Cechinel (2013, p. 31),  

 

Escritos entre 1972 e 1986, os textos de Colasanti publicados nos livros 
Zooilógico, A morada do ser e Contos de amor rasgados foram chamados 
de minicontos pelas editoras e pela crítica da época, entretanto, apesar de 
manterem a predominância dos elementos mágicos e alegóricos, tais textos 
se diferenciavam da literatura da época por seu forte caráter intertextual, 
paródico, irônico e por seus finais implícitos, aproximando-se, assim, da 
nova estrutura que Zavala chama de minificção propriamente dita.  
 
 

Segundo a autora, na década de 1970, Marina Colasanti já tinha livros inteiros 

publicados como minicontos, tornando-a escritora apta a representar o gênero na literatura 

brasileira contemporânea, haja vista que os elementos narrativos destes minicontos, nos anos 
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70 e 80, já contemplavam a estrutura narrativa que Zavala propõe, em 2006, para o gênero. 

Schøllhammer (2009, p. 95) embasa este conceito ao afirmar que “é preciso insistir nos 

exemplos do passado [...] como as narrativas de Guimarães Rosa, [...] ou as minicrônicas de 

Carlos Drummond de Andrade e de Clarice Lispector [...], ou os minicontos de Marina 

Colasanti em Contos de amor rasgados (1986).”  

Se a literatura se encontra nas entrelinhas e no quase dito, diversos autores, em 

diferentes regiões do país, transitaram por este formato literário e não encontraram 

dificuldades em contar “suas histórias” por meio do miniconto, demonstrando que, nesta 

forma literária em especial, mais do que se está escrito, prevalece o que o autor quis dizer, o 

que ele insinuou, permitindo que o leitor preencha tais elipses narrativas, utilizando seu 

poder de interpretação. 

Como já dito, anteriormente, Spalding (2007), por meio de sua poética, apresenta 

elementos narrativos, ou aspectos chaves, para a elaboração de minicontos. Segundo estudos 

que compreendem mais de uma década, sobre as características do miniconto, afirma que 

“aqui nesta pretensiosa poética pretendo demonstrar como algumas regras são, se não 

fundamentais, bastante indicadas para que um miniconto funcione” (SPALDING, 2007, s/p). 

Para a criação de minicontos, o autor enumera como principais características, aspectos 

chaves ou regras: concisão, narratividade, efeito, abertura e exatidão. Sobre o primeiro 

aspecto, a concisão, Spalding (2007, s/p) afirma: 

 

Ser breve e ser conciso são coisas diferentes. O miniconto precisa ser 
conciso, mais do que breve. Nesse sentido não deveríamos falar de um 
limite de número de letras, palavras ou páginas para o miniconto, e sim 
num limite conceitual. A história que ele conta precisa caber exatamente 
naquele pequeno tamanho, não mais, não menos.  
 

 
O autor fala da concisão como aspecto fulcral para a existência do gênero, como uma 

de suas regras. A narrativa, quando miniconto, já nasce minificção e não outro gênero que 

precisa ser transformado, posteriormente, em miniconto, ou resumido de um texto maior 

para pertencer ao gênero. Uma possível leitura do que o autor pretende com essa ideia é que, 

para ser miniconto, a narrativa deve ser concisa, porém transmitir emoções suficientes que 

caibam no todo do texto. Um exemplo de narrativa concisa e, ainda assim, capaz de 

transmitir diferentes emoções pode ser observado no miniconto “Nunca conspurcando a 

família”, de Colasanti, composto apenas de dois parágrafos, transcrito a seguir: 
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Nunca conspurcando a família 
 
Duas vezes por semana, o amante ia buscá-la diante da casa da costureira, 
e no carro de vidros fumês seguiam para o motel no bairro distante. 
Chegando ao quarto, entretanto, exigia ela que o amado se despisse no 
banheiro e de lá viesse, nu, o rosto coberto por uma máscara negra. Só 
assim se entregava, salvo o tesouro de sua respeitabilidade. Pois, entre 
gemidos de paixão, como poderia fundamente garantir que o homem 
mascarado capaz de arrancar-lhe do corpo tais prazeres não fosse, de fato, 
seu próprio marido? (COLASANTI, 2010, p. 23) 
 
 

A concisão do relato não impede que a autora atribua à personagem uma história de 

vida, costumes, rotinas, valores e julgamentos. Há espaço suficiente até para a descrição do 

carro, de outros objetos e de situações, claro, de forma bastante sucinta. O leitor recebe a 

quantidade de informação suficiente para a elaboração da compreensão do fato narrado. 

Outra regra é a narratividade e sobre ela Spalding afirma que 

 

se a brevidade originada pela concisão diferencia o mini do conto 
tradicional, é a narratividade que primeiro diferencia o miniconto do haicai 
ou do poema em prosa [...] Ser narrativo significa, por óbvio, narrar algo, 
contar a passagem de uma personagem de um estado a outro. (SPALDING, 
2007, p. s/p) 

 
 

É fundamental que não ocorra apenas a descrição do fato e sim o que o fato representa 

para a personagem, como ele influencia sua vida e muda sua história. O trecho, “pois, entre 

gemidos de paixão, como poderia fundamente garantir que o homem mascarado capaz de 

arrancar-lhe do corpo tais prazeres não fosse, de fato, seu próprio marido?” (COLASANTI, 

2010, p. 23) mostra que apenas descrever a situação não é suficiente para a criação de uma 

minificção, é preciso atribuir ao texto o poder de causar reflexão, persuadir o leitor, colocá-

lo em dúvida ou incomodá-lo, enfim, narrar algo.  

Em relação ao elemento efeito, Spalding (2007) declara que “o grande mestre do 

conto moderno, Edgar Allan Poe, talvez tenha sido quem primeiro colocou o efeito 

pretendido no topo dos objetivos do escritor. Ainda hoje é considerado um bom conto aquele 

que consegue provocar algo no leitor, seja medo, compaixão ou reflexão.” Segundo o autor, 

este “incômodo” que o texto provoca no leitor é o que o torna um miniconto, pois é o 

desconforto causado justamente pelo não dito, mas imaginado. O texto a seguir exemplifica 

esta ideia de efeito:  
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Nunca descuidando do dever 
 
Jamais permitiria que seu marido fosse para o trabalho com a roupa mal 
passada, não dissessem os colegas que era esposa descuidada. Debruçada 
sobre a tábua com olho vigilante, dava caça às dobras, desfazia pregas, 
aplainando punhos e peitos, afiando o vinco das calças. E, a poder de ferro 
e goma, envolta em vapores, alcançava o ponto máximo da sua arte ao 
arrancar dos colarinhos liso brilho de celuloide. 
Impecável, transitava o marido pelo tempo. Que, embora respeitando 
ternos e camisas, começou sub-repticiamente a marcar seu avanço na pele 
do rosto. Um dia notou a mulher um leve afrouxar-se das pálpebras. 
Semanas depois percebeu que, no sorriso, franziam-se fundos os cantos dos 
olhos. 
Mas foi só muitos meses mais tarde que a presença de duas fortes pregas 
descendo dos lados do nariz até a boca tornou-se inegável. Sem nada dizer, 
ela esperou a noite. Tendo finalmente certeza de que o homem dormia o 
mais pesado dos sonos, pegou um paninho úmido e, silenciosa, ligou o 
ferro. (COLASANTI, 2010, p. 29) 
 
 

No momento em que a história termina com a esposa ligando o ferro, uma das 

possibilidades de leitura é que ela pretende passar as rugas do rosto do marido. Pode-se 

entender que, sutilmente, colhe-se o fruto da opressão: o marido seria, enfim, subjugado à 

ânsia da boa aparência que ela tanto fazia questão que ele exibisse no meio social. Tem-se 

então o elemento efeito, pois a intenção da esposa causa surpresa ou espanto, mesmo que o 

texto não traga esta informação e o leitor precise assumir o seu papel na construção da 

narrativa. Se há reflexão, há narratividade e, por conseguinte, o efeito, sendo que, no 

miniconto, talvez seja mais claro e latente que em outros gêneros que seguem o formato 

clássico da narrativa com todos seus elementos e seus começos, meios e fins. Esta sensação, 

provocada pelo elemento efeito, pode ser evidenciada na seguinte afirmação de Albornoz 

(2008, s/p): “essas microficções nos fazem refletir sobre um sucesso fugaz, histórias que 

passam rapidamente, mas que deixam ressonâncias ecoando em nós.”  

Uma outra regra listada por Spalding (2007) é a abertura, que trata da capacidade de 

o texto ser “um todo”, porém deixando espaço e margem para as diversas leituras possíveis, 

como no miniconto “Atrás do espesso véu”, que pode ser observado a seguir: 

 

Atrás do espesso véu 
 
Disse adeus aos pais e, montada no camelo, partiu com a longa caravana 
na qual seguiam seus bens e as grandes arcas do dote. Atravessaram 
desertos, atravessaram montanhas. Chegando afinal à terra do futuro 
esposo, eis que ele saiu de casa e veio andado ao seu encontro.  
“Este é aquele com quem viverás para sempre”, disse o chefe da caravana 
à mulher. Então ela pegou a ponta do espesso véu que trazia enrolado na 
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cabeça, e com ele cobriu o rosto, sem que nem se vissem os olhos. Assim 
permaneceria dali em diante. Para que jamais soubesse o que havia 
escolhido, aquele que a escolhera sem conhecê-la. (COLASANTI, 2010, 
p. 45) 
 
 

No momento em que a mulher recebe a notícia de que conheceria o noivo que a 

escolheu em matrimônio e decide esconder seu rosto “dali em diante” – expressão que, nesta 

narrativa, simboliza o “para sempre” –, o leitor pode imaginar diversas possibilidades de 

desfecho para a história, ou seja, o texto está aberto, mesmo quando finalizado pela autora. 

Lê-se, neste miniconto, muito mais do que se está escrito. Lê-se o não-dito. Esta regra, 

segundo Spalding (2007), atribui à narrativa a possibilidade de inserção do leitor ao enredo, 

dando-lhe uma posição de destaque. Trata-se de um recurso narrativo em que o narrador 

deixa o desfecho, de certa forma, aberto, a fim de desconstruir uma espécie de contrato 

literário que organiza o papel do narrador de relatar o fato todo e do leitor de receber a 

história pronta. De forma semelhante a Spalding (2007), Andres-Suárez (apud CECHINEL, 

2013, p. 38), afirma que um bom miniconto deve  

 

sacudir emocionalmente o leitor e obrigá-lo a questionar sua primeira 
leitura; com isto, o escritor o incita à reflexão e o obriga a acrescentar de 
sua parte o que a extrema síntese do texto lhe escamoteia. Dito de outro 
modo, o final surpreendente só é válido se nos leva a repensar todo o conto, 
se de verdade revela uma ordem diferente da que acreditávamos que guiava 
nossos passos. 
 
 

Segundo a autora, o leitor revê o texto, relê, tenta buscar artifícios para realizar sua 

compreensão global do fato narrado. Esta ideia é complementada com Albornoz (2008, s/p), 

ao afirmar que  

 

esses textos breves provocam um fascínio não somente pelas nuances do 
inacabado, mas também pela imagética que desafia a nossa atenção visual 
ao atrair, no seu pequeno formato, o nosso olho para a página. Esse 
encantamento perdura página a página na repetição de uma forma 
reconhecida que parece reproduzir-se ou dissipar-se prolificamente. O 
espaço à sua volta termina tendo tanta importância como a palavra em si. 
O ar, o vazio que se encontra entre as linhas manifesta-se como um tempo-
espaço suspenso a partir do qual trabalha o fragmento. No vazio, o não 
limitado funciona como a sua moldura. 
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O leitor, nesta nova função que lhe foi dada, precisa investigar palavra por palavra 

que compõe o texto, em busca de uma informação que pode bem lhe ter passado em 

despercebido. Desta forma, o miniconto atrai, informa e incentiva a imaginação. Por fim, a 

última regra elencada pelo autor é a exatidão, em que explica que “tudo bem que a abertura 

do texto para o leitor seja aspecto fundamental do miniconto, mas é importante que o autor 

seja suficientemente claro para criar o efeito desejado no leitor, e não seu oposto, sob o risco 

de não ser compreendido” (SPALDING, 2007, s/p).  

Neste ponto da análise, ressalta-se a importância do trabalho de escolha de cada 

palavra e de pensar na maneira como ela se encaixa no texto para alcançar o objetivo 

pretendido. É contar o fato usando a quantidade suficiente de signos, com a certeza de que, 

naquele espaço, fez-se a melhor escolha de palavras para que o texto fique claro e o objetivo 

seja alcançado. Um exemplo da regra da exatidão pode ser observado no miniconto a seguir: 

 

Canção para Hua Mu-lan 
 
Donzela, quando soube que o inimigo ameaçava as fronteiras do seu país, 
vestiu a couraça de couro de rinoceronte, cingiu o elmo, e partiu para a 
guerra.  
Durante anos seus negros cabelos esvoaçavam nas batalhas. Os generais 
compuseram canções em seu louvor. E muitos cavalos trocou, que 
tombavam sob as flechas. Nos exércitos, ao pé das fogueiras, contavam-se 
os seus feitos.  
Mas rechaçado o inimigo, apagaram-se as fogueiras, e os soldados 
voltaram a suas casas. Pendurada num prego, a couraça sem serventia se 
cobre de poeira. Muitos fios brancos rajam os cabelos da donzela. Que não 
aprendeu a fiar. Que não aprendeu a tecer. E que agora debaixo de um 
salgueiro dorme e dorme, com sua espada expulsando inimigos para além 
das fronteiras do sonho. (COLASANTI, 2010, p. 71) 
 

 
Composto por apenas três parágrafos, a autora traça a história, por meio de frases 

curtas, sem descrição desnecessária. Cada palavra importa para a construção da narrativa, 

mas algumas têm peso maior. É importante caracterizar a personagem para a compreensão 

do miniconto e, rapidamente, a autora faz isso ao atentar o leitor para o que ele deve saber. 

Ela é donzela, é guerreira, mas não sabe fiar, nem tecer. Dessa forma, na exatidão de três 

parágrafos, há a possibilidade de leitura de todo um contexto histórico e social do papel da 

mulher e dos espaços que esta deve ocupar na sociedade, segundo os costumes patriarcais. 

Existe uma crítica subliminar na narrativa que cochicha ao leitor que se a moça donzela 

tivesse se ocupado de aprender a fiar e tecer, teria com o que preencher seu presente, teria 
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uma ocupação e não faria parte de um desfecho tão vazio de sentido como apenas dormir 

debaixo de um salgueiro e expulsar inimigos em sonho.  

O texto clássico Seis propostas para o próximo milênio, do romancista e contista 

Italo Calvino, um dos mais importantes escritores italianos do século XX, aborda os aspectos 

de rapidez e exatidão, que Spalding (2007) também chama de brevidade ou concisão. 

Calvino (1990, p. 47) afirma “prefiro a força sugestiva do despojado resumo, em que tudo é 

deixado à imaginação e a rápida sucessão dos fatos empresta um sentido de inelutável”. A 

força citada pelo autor pode-se ser compreendida pelo efeito que o miniconto causa no leitor, 

levando-o a imaginar o não dito.  

Sobre os textos breves, Calvino (1990, p. 48-49) escreve:  

 

O segredo está na economia da narrativa em que os acontecimentos, 
independentemente de sua duração, se tornam punctiformes, interligados 
por segmentos retilíneos, num desenho em ziguezagues que corresponde a 
um movimento ininterrupto. Não quero de forma alguma dizer com isto 
que a rapidez seja um valor em si: o tempo narrativo pode ser também 
retardador ou cíclico, ou imóvel. [...] Na Sicília, os contadores de histórias 
usam uma fórmula: ‘lu cuntu num metti tempu’ [o conto não perde tempo], 
quando quer saltar passagens inteiras ou indicar um intervalo de meses ou 
de anos.” 
 
 

 Compreende-se que, dentro dessa proposta dos textos breves, o autor defende a ideia 

de que se deve negligenciar os detalhes inúteis e enfatizar a sucessão de acontecimentos que 

ajudam a contar a história. Assim como afirmou Spalding (2007), o texto precisa conter 

elementos que lhe confiram narratividade suficiente para contar a mudança de estado do 

personagem e estimular a imaginação do leitor. Calvino (1990, p. 55), em um estilo mais 

poético, compreende a ideia de que 

 

a rapidez e a concisão do estilo agradam porque apresentam à alma uma 
turba de ideias simultâneas, ou cuja sucessão é tão rápida que parecem 
simultâneas, e fazem a alma ondular numa tal abundância de pensamento, 
imagens ou sensações espirituais, que ela ou não consegue abraçá-las todas 
de uma vez nem inteiramente a cada uma, ou não tem tempo de permanecer 
ociosa e desprovida de sensações.  
 
 

 Volta-se a pensar na narrativa curta como detentora de uma força que compreende a 

rapidez como efeito narrativo e grande responsável pela esperada excitação das ideias. Junto 
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a essa rapidez, a exatidão permite que o efeito aconteça. De acordo com Calvino (1990, p. 

71-72), 

 

exatidão quer dizer principalmente três coisas: 1) um projeto de obra bem 
definido e calculado; 2) a evocação de imagens visuais nítidas, incisivas, 
memoráveis; [...] 3) Uma linguagem que seja a mais precisa possível como 
léxico e em sua capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da 
imaginação.  
 
 

 Calvino manifesta então o apresso ao uso cuidadoso das palavras para que estas 

expressem exatamente o que o autor pretende transmitir ao leitor, como ele mesmo assume 

seu “culto à exatidão” (CALVINO, 1990, p. 73). Os estudos de Calvino são fontes de 

inspiração para outros escritores que buscaram compreender melhor como pequenas 

narrativas são criadas e, além disso, deixam evidente o quanto a ‘facilidade’ de sua produção 

é apenas aparente, uma vez que tantos aspectos precisam ser observados para que estes 

contos pequenos, ou minicontos sejam concebidos.  
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2. MISOGINIA E PATRIARCADO: DETRATANDO O FEMININO 

 
 

Esse capítulo pretende, antes de realizar uma reflexão acerca da representação das 

figuras femininas observadas em três dos minicontos que compõem o corpus do trabalho, 

elucidar os conceitos de misoginia e patriarcado, a fim de que estes possam ser reconhecidos 

enquanto práticas nocivas e, por conseguinte, desconstruídas. 

Misoginia, segundo o Dicionário Online de Língua Portuguesa21 é um substantivo 

feminino que significa: “1. sentimento de repulsa e/ou aversão às mulheres; 2. repulsão 

excessiva do contato sexual com mulheres. Etimologia (origem da palavra misoginia). Do 

grego misogynia, pelo francês misogynie”. Em complementação a estas definições, pode-se 

utilizar os estudos das psicólogas Victoria A. Ferrer Pérez e Esperanza Bosch Fiol, que 

deram origem ao artigo ‘Violência de gênero e misoginia: reflexões psicossociais sobre um 

possível fator explicativo’22, que explica: 

 

o termo misoginia é formado pela raiz grega “miseo”, que significa odiar, 
e “gyne”, cuja tradução seria uma mulher, e se refere ao ódio, rejeição, 
aversão e desprezo dos homens em relação às mulheres e, em geral, em 
relação a tudo relacionado ao feminino. Esse ódio (sentimento) sempre 
teve continuidade em opiniões ou crenças negativas sobre as mulheres e o 
feminino e em comportamentos negativos em relação a elas. (PÉREZ & 
FIOL, 2000, p. 14, grifos das autoras).23 
 
 

Convém ressaltar que a misoginia não é uma prática atribuída apenas ao homem. Por 

meio da misoginia internalizada, muitas mulheres utilizam expressões como “sou mais 

homem do que ele”, ou, “sou uma mulher sem frescuras” para manifestar a ideia de 

representação feminina independente. Porém, a misoginia feminina só existe, 

evidentemente, como um desdobramento da misoginia tal qual construída nas sociedades 

humanas androcêntricas. Diferentemente da misoginia internalizada que torna as mulheres 

 
21 Conceitos de misoginia e patriarcado. Dicionário online da Língua Portuguesa. Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/misoginia/. Acesso em 17 de jul. de 2020.  
22 No original: Violencia de género y misoginia: reflexiones psicosociales sobre un posible factor explicativo. 
23 No original: El término misoginia está formado por la raíz griega “miseo”, que significa odiar, y “gyne” 
cuya traducción sería mujer, y se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres 
y, en general, hacia todo lo relacionado con lo femenino. Ese odio (sentimiento) ha tenido frecuentemente una 
continuidad en opiniones o creencias negativas sobre la mujer y lo femenino y en conductas negativas hacia 
ellas. 
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empenhadas em censurar os ‘defeitos’ naturais e morais do seu sexo, ‘masculinizando-o’ por 

redução às virtudes do homem.  

Nesse sentido, o feminismo repudia mulheres construídas misoginamente pelos 

patriarcalismos, querendo erradicar alienações decorrentes dessa realidade alienatória. É 

bastante complexa as bases identitárias dessas mulheres que vão desde lendárias 

configurações como as míticas Amazonas viragos até as mais contemporâneas 

performatividades do feminino que, politicamente envolvidas, garantiram certos lugares de 

voz e expressão, uma vez que nas sociedades de hegemonia do masculino, as vozes 

femininas, como no medievo, tiveram salvo-conduto de expressão dentro dos limites do 

endosso patriarcalista. 

Após a definição do termo misoginia, que expressa o profundo sentimento de aversão 

à mulher e a tudo que se relaciona com ela, observa-se também o significado do termo 

patriarcado. De acordo com o dicionário supracitado, patriarcado é um substantivo 

masculino, cujo significado é: “1. Dignidade, funções de patriarca, na Igreja do Oriente. 2. 

Território submetido à jurisdição de um patriarca. 3. Sociologia tipo familial caracterizado 

pela preponderância do pai sobre todos os demais membros da tribo”. 

O patriarcado, como afirma a antropóloga social Adriana Piscitelli, no artigo 

‘Gênero: a história de um conceito’, “é um sistema social no qual a diferença sexual serve 

como base da opressão e da subordinação da mulher pelo homem” (2009, p. 132). Uma 

primeira lembrança acerca do termo “patriarca” pode vir dos textos bíblicos, como a história 

de Abraão, um dos patriarcas do velho testamento, por exemplo.  

Heleieth Saffioti, socióloga, professora, estudiosa da violência de gênero e militante 

feminista brasileira, colabora para a elucidação do conceito, afirmando, em sua obra 

‘Gênero, patriarcado, violência’, que o patriarcado “é o regime de dominação- exploração 

das mulheres pelos homens” (2004, p. 44). Desta forma, o fator sexo é suficiente para 

estabelecer uma relação de superiorização e inferiorização entre homens e mulheres, em que 

somente os homens são vistos como superiores pois, neste sistema, o patriarca é responsável 

legal e moral por todos os indivíduos. 

Sobre essa superioridade masculina atestada pela história oficial, em sua obra 

Declínio do patriarcado: a família no imaginário feminino, publicado em 1998, a estudiosa 

da área de literatura brasileira e feminina Elódia Xavier afirma que na antiga família romana, 

o patriarca tinha sob seu poder a mulher, os filhos, os escravos e os vassalos, além do direito 

de vida e de morte sobre todos eles. A autoridade do pater sobre a família e sobre os filhos 
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prevalecia até mesmo sobre a autoridade do Estado e duraria até a morte do patriarca, que 

poderia, inclusive, transformar seu filho em escravo e vendê-lo.  

De acordo com Cristina Buarque, pesquisadora em políticas públicas na interface 

com feminismo, gênero e patriarcado, o patriarcado 

 

é um sistema de dominação em que o homem é o centro da sociedade. 
Como consequência, as relações sociais são determinadas pela opressão e 
subordinação da mulher, mediante o controle de sua capacidade 
reprodutiva, de sua sexualidade, de sua capacidade de trabalho e de 
interdição do seu acesso ao poder. (BUARQUE, 2006, p. 8) 
 
 

 Após a leitura dessas definições, percebe-se que é impossível denominar patriarcado 

sem a utilização de palavras que sugerem, quando não afirmam, a inferiorização da mulher, 

como subordinação e exploração. Como sinônimo de dominação masculina, confere o poder 

dos homens sobre as mulheres não apenas no espaço doméstico, mas em todos os espaços 

sociais, inclusive no âmbito profissional, e, acima até mesmo das leis que porventura, 

concediam algum benefício à mulher, não por ser mulher, mas por conceder a qualquer 

indivíduo. 

 Em resultado a tudo isso, como ressaltam os estudos de gênero, um falso conceito de 

“superioridade natural”, como afirma Saffioti (2004), foi criado, alimentado e é mantido até 

os dias atuais. Todavia, sendo conceitos criados e propagados por costumes sociais, frutos 

de uma escolha cultural bem elaborada e sem fundamento biológico nenhum, podem e 

precisam, então, ser desconstruídos. Segundo Buarque (2006), o patriarcado precisa ser 

enfrentado para que as mulheres alcancem sua emancipação política, econômica e social, a 

fim de que uma sociedade mais justa seja criada, e por sua vez, a mulher seja sujeito.  

 Com base nos estudos sobre patriarcado de Xavier (1998), pode-se afirmar que este 

regime e seus preceitos impedem que as mulheres sejam vistas como exemplos de vida 

social, moral e política – em casa, para com os filhos e na sociedade em geral – além de sua 

incapacidade para assuntos econômicos. Fisicamente, são tomadas como fracas e, 

emocionalmente, instáveis, incapazes de tomar importantes decisões, além de não poder 

interferir na educação dos filhos que confere aos homens um poder e liberdade sexual e 

moral, os quais as filhas nunca terão.  

Destarte, observa-se que o patriarcado e a misoginia propagam uma cultura de 

opressão, pois, se não há respeito ao feminino, há a superiorização do masculino. Imaginar 

uma sociedade governada pelo regime do patriarcado é pensar um ambiente hostil e doente 
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em que o homem decide sobre a reprodução feminina, elabora para a mulher padrões de 

comportamento sexual que não devem ser discutidos, inviabiliza oportunidades de trabalho 

e neutraliza sua voz, a fim de que esta fique imersa na submissão e tudo isso sob a afirmação 

de garantia de “ordem social”, cujos fundamentos serão discutidos a seguir.  

 

 

2.1. A dualidade mente e corpo e a inferiorização da mulher 

 

A dicotomia forma e matéria tem origem na antiguidade com as ideias de Aristóteles 

em que, segundo o professor e pesquisador em literatura Dr. Pedro Carlos Louzada Fonseca, 

na obra Mulher e misoginia na visão dos Padres da Igreja e do seu legado medieval: estudo 

e leitura de textos fundamentais (2017), a perfeição masculina estava representada pela 

Forma em combate com a Matéria, prerrogativa do feminino. De acordo com Fonseca (2017, 

p. 26),  

 

O filósofo grego, empenhado em estudos fisiologistas, estabelece que os 
seres animais e humanos resultam de uma luta interativa entre a Forma e a 
Matéria. Ao masculino cabe principiar, dar início ao processo de geração, 
pois que é a Causa Eficiente. Ainda característico desse princípio 
masculino é ser ele Causa formal, isto é, formador da direção seguida pelo 
processo. Todas as coisas e os seres seriam essencialmente caracterizados 
por esse princípio, que age sobre a Matéria que, por natureza, é feminina.  
 
 

 Segundo o conceito, o homem é a forma e a mulher a matéria, portanto, tem-se “o 

princípio masculino agindo sobre resíduo feminino.” (ARISTÓTELES apud FONSECA 

2017, p. 26). O emprego do termo “princípio” ao homem e “resíduo” à mulher é uma escolha 

semântica com um propósito evidente de derrogação feminina.  

Nesse sentido, desde os escritos de Aristóteles, e com a aprovação da filosofia, a ideia 

equivocada de que a mulher deve considerar um lugar de submissão no universo para garantir 

a ordem familiar e social vem sendo pulverizada nas mais diversas culturas. Em relação à 

aprovação da filosofia no papel colaborativo para a detratação da mulher, a filósofa e 

professora Márcia Tiburi, no artigo ‘Toda beleza é difícil. Esboço de crítica sobre as relações 
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entre metafísica, estética e mulheres na filosofia’, relata sobre os escritos de Kant24 e sua 

tentativa de fundamentar que  

 

o belo seria a marca inconfundível do feminino, aquilo que definiria sua 
essência, natureza e função. Não há nada mais feio para Kant do que uma 
mulher discursando sobre filosofia. [...] Uma mulher que, por exemplo, 
tenha a cabeça entulhada de grego [...] ou que fale sobre mecânica [...] 
deveria usar barba, pois sua aparência está em desacordo com sua essência. 
(TIBURI, 2002, p. 42-43) 

 

A afirmação acima é exemplo do quanto a filosofia, ao longo dos séculos, permitiu e 

também foi responsável pela perpetuação da ideia de que a mulher não deveria pensar, 

apenas servir como uma espécie de adorno, ornamento, afinal, o belo era a marca do 

feminino. Segundo Grosz (2000, p. 52), “em sua doutrina das Formas, Platão percebe a 

própria matéria como uma versão desqualificada e imperfeita da ideia.” Isso torna impossível 

negar um passado, ainda bastante presente no século XXI, em que a mulher é subjugada e 

julgada por suas atitudes dentro de um recorte moral patriarcal, em comparação ao 

comportamento masculino, principalmente quando se observa a referência ao feminino como 

um resíduo, um resto, ao que “sobra” do masculino. Deste modo, a questão da dualidade 

mente/corpo, na filosofia, vem da antiguidade e é ainda fortemente abordada dentro das 

teorias feministas, quando estas tentam desacreditá-la, como afirma Butler (2017, p. 35-36):  

 

Na tradição filosófica que se inicia em Platão e continua em Descartes, 
Husserl e Sartre, a distinção ontológica entre o corpo e alma (consciência, 
mente) sustenta, invariavelmente, relações de subordinação e hierarquia 
políticas e psíquicas. A mente não só subjuga o corpo, mas nutre 
ocasionalmente a fantasia de fugir completamente à corporificação.  
 
 

Segundo a autora, o triunfo da mente sobre o corpo é atemporal, segundo a filosofia, 

então, se nesta dualidade, erroneamente, a mente simboliza o homem, como não agregar à 

mulher a outra metade, o corpo? Por mais que as discussões feministas atuais tentem mostrar 

o avanço das conquistas da mulher, a sociedade ainda não está apta a receber o “agir 

feminino” de forma igualitária, sendo que a dualidade mente/corpo relacionada à questão de 

gênero ainda é propagada. 

 
24 Immanuel Kant (1724 - 1804). Só Filosofia. Virtuous Tecnologia da Informação, 2008-2020. Disponível 
em http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=102 Acesso em: 17 de jul. de 2020. 
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Segundo Butler (2017, p. 36), “as associações culturais entre mente e masculinidade, 

por um lado, e corpo e feminilidade, por outro, são bem documentadas nos campos da 

filosofia e do feminismo”, e esse conceito “resulta que qualquer reprodução acrítica da 

distinção corpo/mente deve ser representada em termos da hierarquia de gênero que essa 

distinção tem convencionalmente produzido, mantido e racionalizado” (BUTLER, 2017, p. 

36). 

O conceito de mente/corpo correlacionado à dualidade homem/mulher como seres 

devem existir juntos, porém funcionar separados é reforçado histórico e socialmente com 

afirmações, de que ao homem cabe a astúcia e à mulher o sentimento. A mulher fica 

automaticamente, a partir dessa ideia, subordinada ao homem.  

Como afirma Tiburi (2002, p. 37), de acordo com o conceito cristão, “o corpo deve 

ser perseguido, evitado, e ao fim e ao cabo, controlado. A ele está associado um poder de 

subversão, de desiquilíbrio e desordem, que, em escala social, seriam funestos. O controle 

do corpo acaba por ser um controle da alma”, e com o aval da filosofia e história erige há 

séculos a subserviência do feminino e de seu corpo.  

A autora ainda cita Lipovetsky: “aos homens a força e a razão, às mulheres a fraqueza 

do espírito e a beleza do corpo” (LIPOVETSKY apud TIBURI, 2002, p. 42). Na citação de 

Lipovetsky, fica desvelada a intenção de afirmar que “aos homens a ciência e o poder 

(lembremos do “Saber é poder” de F. Bacon) e às mulheres a ignorância e a submissão 

alcançadas por meio da domesticação estética”. (TIBURI, 2002, p. 42). É salutar que se 

busque meios de romper com esta ideia, consolidada por gerações, que permite a 

minimização do papel da mulher e, por sua vez, investigue o quanto essa situação já 

conseguiu evoluir ao longo dos séculos, ainda que não de forma satisfatória.  

Segundo Grosz (2000, p. 48), “de maneira mais insidiosa, a oposição mente/corpo 

foi sempre relacionada com vários outros pares de oposição”, mas tal relação só pode 

funcionar em “certos” contextos. Desse modo, a 

 

relação mente/corpo é frequentemente correlacionada com as distinções 
entre razão e paixão, sensatez e sensibilidade, fora e dentro, ser e outro, 
profundidade e superfície, realidade e aparência, mecanismo e vitalismo, 
transcendência e imanência, temporalidade e espacialidade, psicologia e 
fisiologia, forma e matéria[...] Essas associações laterais oferecem as 
características dita “positivas” que o corpo pode receber em sistemas nos 
quais ele é a contrapartida subordinada da mente. (GROSZ, 2000, p. 48-
49) 
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A realização desse tipo de dualidade é um eufemismo ao verdadeiro conceito que se 

dá ao corpo e a sua função social, sob o comando da mente. O corpo é a força insana e a 

mente, o processo de criação. Reflexo deste pensamento patriarcal pode ser observado em 

toda produção cultural ao longo dos séculos. Aqui foi tomado, para fins de exemplificação, 

trechos do poema “O homem e a mulher”25, atribuído a Victor Hugo: 

 

O homem e a mulher 
 
O homem é a mais elevada das criaturas; 
A mulher é o mais sublime dos ideais. 
O homem é o cérebro; 
A mulher é o coração. 
[...] 
O homem é forte pela razão; 
A mulher é invencível pelas lágrimas. 
A razão convence, as lágrimas comovem. 
O homem é capaz de todos os heroísmos; 
A mulher, de todos os martírios. 
O heroísmo enobrece, o martírio sublima. 
O homem é um código; 
A mulher é um evangelho. 
[...] 
O homem pensa; a mulher sonha. 
Pensar é ter, no crânio, uma larva; 
Sonhar é ter, na fronte, uma auréola. 
O homem é um oceano; a mulher é um lago. 
O oceano tem a pérola que adorna; 
O lago, a poesia que deslumbra. 
O homem é a águia que voa; 
A mulher é o rouxinol que canta. 
Voar é dominar o espaço; 
Cantar é conquistar a alma. 
Enfim, o homem está colocado onde termina a terra; 
A mulher, onde começa o céu.26 (VICTOR-HUGO apud CHANÉAC-
KNIGHT et al, 2018, p. 28, tradução minha). 

 
25 No original: L’ homme et la femme. 
26No original: “L’homme est la plus élevée des créatures; la femme est le plus sublime des idéaux. Dieu a fait 
pour l’homme un trône; pour la femme un autel. Le trône exalte; l’autel sanctifie. L’homme est le cerveau, la 
femme le cœur. Le cerveau fabrique la lumière; le cœur produit l’Amour. La lumière féconde; l’Amour 
ressuscite. L’homme est fort par la raison; la femme est invincible par les larmes. La raison convainc; les larmes 
émeuvent. L’homme est capable de tous les héroïsmes; la femme de tous les martyres. L’héroïsme ennoblit; le 
martyre sublime. L’homme a la suprématie; la femme la préférence. La suprématie signifie la force; la 
préférence représente le droit. L’homme est un génie, la femme un ange. Le génie est incommensurable; l’ange 
indéfinissable. L’aspiration de l’homme, c’est la suprême gloire; l’aspiration de la femme, c’est l’extrême 
vertu. La gloire fait tout ce qui est grand; la vertu fait tout ce qui est divin. L’homme est un Code; la femme un 
Évangile. Le Code corrige; l’Évangile parfait. L’homme pense; la femme songe. Penser, c’est avoir dans le 
crâne une larve; songer, c’est avoir sur le front une auréole. L’homme est un océan; la femme est un lac. 
L’Océan a la perle qui orne; le lac, la poésie qui éclaire. L’homme est un aigle qui vole; la femme est le 
rossignol qui chante. Voler, c’est dominer l’espace; chanter, c’est conquérir l’Âme. L’homme est un Temple; 
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Sobre Victor-Hugo e o poema transcrito, a professora francesa Chanéac-Knight et al 

(2018, p. 27, tradução minha) comenta: “esse grande humanista presta homenagem às 

mulheres falando sobre sua ternura, sua aparente vulnerabilidade e sua força”27. Embora haja 

essa leitura feita pelos autores, o conteúdo do poema pode ser tomado como ilustração da 

afirmação de Grosz (2000), segundo a qual ao feminino é atribuído tudo que não é relevante. 

Desde o título, em que o substantivo homem nomeia o texto antes do substantivo mulher, 

estabelece-se uma dicotomia e, por meio de uma classificação, vai sendo proposto, segundo 

os costumes do contexto do século XIX, o que pertence ao masculino e o que cabe ao 

feminino. À medida que o poema segue, de forma subliminar, pode-se perceber nuances das 

ideias de Aristóteles, sobre forma e matéria, citadas anteriormente. O texto utiliza-se de 

argumentos romantizados, envoltos em poesia, que, se dissecados linguisticamente, 

retratarão apenas a misoginia latente da época.  

Uma possibilidade de leitura é que o poeta atribui ao homem e à mulher uma 

completude que só é alcançada juntos, pois são iguais, porém com “missões” diferentes no 

mundo, mas frente a versos como “O homem é a mais elevada das criaturas; A mulher é o 

mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro; A mulher é o coração.” (VICTOR-HUGO 

apud CHANÉAC-KNIGHT et al, 2018, p. 28, tradução minha), tal interpretação seria um 

tanto inocente, talvez ingênua. Dar o cérebro somente ao homem é deixar a mulher 

desamparada e fraca, e ao mesmo tempo, atribuir graus de importância a ambos.  

Ao afirmar que “O homem é forte pela razão; A mulher é invencível pelas lágrimas. 

A razão convence, as lágrimas comovem” (VICTOR-HUGO apud CHANÉAC-KNIGHT et 

al, 2018, p. 28, tradução minha), é possível destacar traços de um discurso misógino ao 

deixar para a mulher somente lágrimas para conseguir o convencimento, pois os argumentos 

(razão, inteligência) pertencem somente ao homem.  

Analisando também o trecho “O homem é capaz de todos os heroísmos; A mulher, 

de todos os martírios.” (VICTOR-HUGO apud CHANÉAC-KNIGHT et al, 2018, p. 28, 

tradução minha), fica evidente que, segundo o poema, o ser masculino é digno de toda glória 

e honra, enquanto à mulher resta suportar a dor, o sofrimento. Há ainda os versos: “O homem 

é um oceano; a mulher é um lago” (VICTOR-HUGO apud CHANÉAC-KNIGHT et al, 

 
la femme est le Sanctuaire. Devant le Temple nous nous découvrons; devant le Sanctuaire nous nous 
agenouillons. Enfin: l’homme est placé où finit la terre; la femme où commence le ciel.” 
27 No original: “Ce grand humaniste rend hommage à la femme en parlant de sa tendresse, de son apparente 
vulnérabilité et de sa force.” 
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2018, p. 28, tradução minha), em que uma possibilidade de leitura é uma demonstração de 

que para o homem não há limites, mas à mulher existe um cuidado em delimitar até onde ela 

pode ir.  

No trecho final, “Enfim, o homem está colocado onde termina a terra; A mulher, 

onde começa o céu.” (VICTOR-HUGO apud CHANÉAC-KNIGHT et al, 2018, p. 28, 

tradução minha), pode-se compreender que ao homem, tudo que é razão, que é concreto, que 

se vive e conhece, e à mulher, tudo que é abstrato e incerto.  

Segundo os valores da época, o poema poderia certamente ser uma homenagem à 

mulher, pois apenas retratava o pensar de uma sociedade. O texto traz ideias contundentes 

do papel do homem e da mulher, segundo a visão patriarcal, porém, retirando a poesia dos 

versos, resta apenas uma “verdade misógina”, que desvelada, afirma que sabedoria é atribuir 

a inteligência ao homem e, à mulher, a paixão. Segundo Grosz (2000, p. 49), o 

 

mais relevante aqui é a correlação e associação da oposição mente/corpo 
com a oposição entre macho/fêmea, na qual homem e mente, mulher e 
corpo, alinham-se nas representações. Tal correlação não é contingente ou 
acidental, é central ao modo pelo qual a filosofia se desenvolveu 
historicamente e ao modo como ela se vê ainda hoje.  
 
 

A autora afirma que a filosofia se valeu deste conceito engendrado nas sociedades de 

naturalização da dualidade mente e corpo, homem e mulher, respectivamente, que, “por 

natureza” funcionam em conjunto para um bem estar social. Partindo da filosofia, caminha-

se diretamente aos valores religiosos, reafirmados pela Igreja, cuja dualidade é ainda mais 

absorvida e perpetuada para manter seus “princípios”.  

Segundo Saffioti, na obra A Mulher na Sociedade de Classes: mito e realidade (1976, 

p. 51) 

 

A hierarquia no grupo familiar se faz segundo o preceito bíblico de que o 
homem é a cabeça e a mulher o coração. Sendo a emoção considerada 
inferior à razão, ao homem cabe, «naturalmente», o governo da casa e da 
mulher. A sujeição da mulher ao homem é, pois, princípio inatacável e de 
validade eterna para a Igreja.  
 
 

Este conceito propagado pela igreja, por meio de seus representantes, enraizou-se nas 

sociedades e culturas, firmando uma base cuja naturalização da mulher, numa posição 

menor, era considerada correta e fundamental para o sucesso na esfera social e, 
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principalmente, matrimonial, como pode ser observado na obra, Casti Connubi, no capítulo 

“Hierarquia doméstica”, uma espécie de cartilha do matrimônio cristão, escrita por Pio XI, 

citada por Saffioti (1976): 

 

O grau e o modo desta sujeição da mulher ao marido, diz Pio XI, podem 
variar segundo a variedade das pessoas, dos lugares e dos tempos; e até, se 
o homem menosprezar o seu dever, compete à mulher supri-lo na direção 
da família. Mas em nenhum tempo e lugar é lícito subverter ou prejudicar 
a estrutura essencial da própria família e a sua lei firmemente estabelecida 
por Deus. (PIO XI apud SAFFIOTI, 1976, p. 51). 
 
 

Pio XI sugere até certa precedência ao modo como se dará a submissão da mulher ao 

homem, segundo variação das individualidades, diferentes costumes, sociedade e épocas 

distintas. Chega a afirmar que caso o homem não realize com suficiência seu papel de 

provedor e organizador do lar, cabe à mulher cuidar da família, entretanto, em seguida 

retoma o ensinamento, afirmando com veemência que, em nenhuma situação ou tempo, é 

normal que a mulher esteja à frente da estrutura familiar, pois essa não é a vontade de Deus. 

Esta afirmação confirma a ideia de posse do corpo da mulher pelo homem e dono do agir 

feminino. As lutas e estudos feministas valeram-se, desde o princípio, da oposição a ideias 

como estas pregadas pela igreja e estado.  

Beauvoir (1980, v. 2, p.165) afirma: “a mulher não se acha mais confinada na sua 

função reprodutora: esta perdeu em grande parte seu caráter de servidão natural, apresenta-

se como um encargo voluntariamente assumido”. Esta talvez seja a maior vitória feminista 

de todas, e o foco central da resistência, fazer com que o indivíduo mulher reconheça-se 

como possuidor de seu corpo, suas vontades biológicas de reprodução, ou simplesmente o 

desejo da não reprodução. A partir do momento em que se pertence, a mulher se reconhece 

e reconhece seu papel social, sua importância para ela e para a sociedade.  

Mesmo com vasta literatura que enfatiza a desconstrução de um corpo feminino 

limitado a determinadas funções sociais, este conceito ainda precisa ser ratificado todos os 

dias. Como afirma a filósofa, historiadora e pesquisadora Margareth Rago, em seu artigo 

‘Feminismo e subjetividade em tempos pós-modernos’,  

 

já são inúmeros os estudos, pesquisas, livros, publicações e revistas que 
desconstroem as muitas leituras sobre o corpo e a fisiologia da mulher, seus 
sentimentos, desejos e funcionamentos físicos e psíquicos, subvertendo 
radicalmente a ordem masculina do mundo, especialmente ao desconectar 
a associação estabelecida entre origem e finalidade, que justificava a 
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definição de uma suposta essência feminina a partir de sua missão para a 
maternidade. (RAGO, 2004, p. 33) 
 
 

Desvencilhar a mulher da obrigatoriedade da maternidade é dar-lhe o poder de 

escolha. Uma vez que a finalidade da existência da mulher não seja mais atribuída somente 

à reprodução, sobra-lhe tempo e espaço social para buscar igualdade nesta ordem social 

masculina, já tão obsoleta. Muitas teóricas feministas veem o patriarcado somente como a 

posse do macho sobre o corpo feminino, então este corpo ganho aspecto passivo e 

reprodutivo e, desta forma, improdutivo, ou somente um corpo inerte, mas a toxicidade desse 

regime à condição feminina, vai muito além.  

Desse modo, é interessante, nesta segunda década do século XXI, aprofundar ainda 

mais os estudos sobre as questões de gênero (gender), a fim de produzir pesquisas que 

abordem a igualdade de gênero em uma sociedade que, de maneira eficaz, ainda reproduz 

constantemente as estruturas de dominação masculina.  

 

 

2.2. O texto bíblico e a perpetuação dos topoi do malefício feminino  

 

A submissão da mulher ao homem está bastante presente nos textos das escrituras, 

como pode ser observada na primeira carta de Paulo a Timóteo, no trecho intitulado 

“Orientação para as mulheres”, em que Paulo afirma, incisivamente, a Timóteo: “a mulher 

aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem 

use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.” (BÍBLIA, I Timóteo, 2:11- 

12, 2012, p. 221). Essa orientação representa o silenciamento da voz feminina e sua completa 

submissão. 

Outro exemplo é o texto “Deveres conjugais”, da carta de Paulo aos Efésios, em que 

ele recomenda: “vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor; Porque o 

marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja [...] De sorte que 

assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas 

a seus maridos.” (BÍBLIA, Efésios, 5: 22- 24, 2012, p. 240). A mulher deveria reconhecer o 

marido como chefe de seu corpo e de sua casa, conceito patriarcal difundido com total apoio 

da Instituição Igreja, pois, se ao homem é dada tamanha autoridade por Deus, à mulher resta 

a função de ser protagonista da narração de punição que, de maneira explícita e, algumas 
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vezes velada, toma a figura feminina para ser punida e responsável pelos ensinamentos 

morais presentes nas metáforas bíblicas.  

Segundo Bloch (1995, p. 31), “[...] o desfavorecimento da mulher, sob a perspectiva 

religiosa, está descrito na narrativa da ‘Criação’, no livro do Gênesis”, até sua expulsão do 

paraíso, outra ocorrência significativa de punição da mulher, que pode ser observada a 

seguir: 

 

Para a mulher Deus disse: – Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e 
com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de 
estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão Deus disse o 
seguinte: – Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore 
que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. 
(BÍBLIA, Gênesis, 3:16 -17, 2012, p. 221) 
 
 

Em forma de metáfora, sob a alegação de ensinamento edificante, a exposição da 

mulher que é castigada de maneira mais severa que o homem contribui, significativamente, 

para a construção de uma imagem de inferioridade feminina. Nesta passagem, a punição 

imposta por Deus à mulher compreende aspectos físicos e psicológicos. Ela não só deverá 

sentir dor, como também deverá permitir que seu marido decida por ela, assumindo sua total 

falta de capacidade de pensar por si mesma e de tomar decisões.  

Segundo a historiadora e pesquisadora da história das mulheres Michelle Perrot, em 

sua obra Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros (2017), no capítulo 6: 

‘As mulheres, o poder e a história’, as mulheres “modulam a aula inaugural do Gênesis, que 

apresenta a potência sedutora da eterna Eva. A mulher, origem do mal e da infelicidade, 

potência noturna, força das sombras, rainha da noite, oposta ao homem diurno da ordem e 

da razão lúcida”. (PERROT, 2017, p.150) 

Outro exemplo é o texto que narra sobre a mulher de Ló, personagem bíblica, que 

também é transformada numa estátua de sal, segundo Gênesis, capítulo 19. Nesta passagem 

da Bíblia, o texto narra a saída de Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Ló, sobrinho de 

Abraão, era homem servente a Deus e merecia ser salvo, junto de sua família, porque não 

era pecador. Desta forma, Deus também seria reconhecido como justo. Sob a perspectiva de 

um deus punitivo, as cidades seriam destruídas por causa do pecado de seus habitantes, como 

narra o trecho a seguir: 
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Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre 
Sodoma e Gomorra; E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e 
todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. [...] E a 
mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. 
(BÍBLIA, Gênesis, 19:24-26, 2012, p. 221). 
 
 

De forma misógina, o texto bíblico sói tomar a figura feminina como protagonista da 

narração da punição. Nesse contexto, olhar para trás era volver a face para um tempo 

passado, o tempo onde morava o pecado, por isso, a punição. Homens e mulheres fugiam da 

cidade, mas a figura feminina foi a escolhida pelo narrador para representar a desobediência 

e suas consequências, a fim de que todos aprendam que não se deve desobedecer aos 

desígnios de deus, que representa neste contexto, o poder patriarcal.  

A análise destes textos desperta a ideia de que se a mulher estivesse sob outra 

perspectiva na narrativa das escrituras sagradas, sua subjugação teria sido amenizada ao 

longo da história, ou até mesmo neutralizada, pois a misoginia que nasceu na Grécia antiga 

prosperou na cultura patriarcal e reverberou-se por meio dos textos bíblicos. Percebe-se que 

o silenciamento da mulher ocorreu tanto na forma oral, haja vista que o poder da linguagem 

não cabia a ela, como na forma escrita, com a negação de sua alfabetização, sob a alegação 

de que seu papel era restrito ao lar. O papel de enunciador, ao longo da história, sempre foi 

o sujeito masculino.  

Bloch (1995) trata dos estigmas com que a mulher fora marcada, ao longo de séculos, 

por meio de um discurso cujo objetivo sempre foi a detratação. O capítulo I - Molestiae 

Nuptiarum e a Criação Javista: “A mulher como confusão”, de sua obra Misoginia medieval 

e a invenção do amor romântico ocidental, aborda o topos da mulher faladeira, que, segundo 

o autor, só existe porque existe também o desejo de a silenciar e, qualquer que fosse sua 

intenção, nenhuma delas seria inocente. Outras classificações sobre a mulher, que foram 

perpetuadas ao longo da história, a colocam em situação suspeita. Bloch (1995, p. 26-27), 

em seus estudos sobre a misoginia, deparou-se com os seguintes conceitos: 

 

A mulher é concebida como um ser sobredeterminado em relação ao qual 
o homem está sempre atrapalhado. Se ela é pobre, deve-se alimentá-la, 
vesti-la, calçá-la [...] Mas se é rica, é incontrolável [...] Se a mulher é 
bonita, todos a desejam (Rose, vv.8557-66), e ela acaba sendo infiel; mas 
se não for bonita, precisará agradar muito mais e, do mesmo modo, trairá 
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eventualmente [...] Se ela é sensata, está sujeita a sedução [...]; mas se for 
desarrazoada, ela se torna vítima, como Lucrécia28, de loucura e suicídio.  
 
 

O estereótipo de que toda mulher bela é desejada, portanto trai, ainda é bastante 

difundido na atualidade com pequenas evoluções. Segundo Tiburi (2002, p. 40) “existem 

alguns textos que se ocupam com a beleza feminina nos primórdios da modernidade e que 

chegam a personificá-la como ‘anjo’ à medida que a beleza é concebida como um atributo 

divino”, ou seja, ao elogiar a beleza de uma mulher ela deveria ser comparada a um anjo, 

um ser divino, passível apenas de uma admiração celestial, uma vez que a imagem angelical 

não concebe teor sexual, longe dos conceitos carnais.  

Segundo a autora, mesmo com a superação do conceito medieval sobre beleza 

feminina, ligada apenas à imagem da Virgem Maria, o novo conceito, ou conceito substituto 

de aceitação do belo feminino, recoloca a mulher na condição de subordinada ao homem 

“pois esse ideal de beleza a tornará mulher-objeto e nada acrescentará em termos de direitos 

a ela devidos.” (TIBURI, 2002, p. 42). Percebe-se que a ênfase no belo não colabora de 

forma eficiente para o reconhecimento de seu espaço, em termos legais e de direito.  

A ilegitimidade da mulher foi severamente atestada, desde a época medieval, 

conforme afirma Bloch (1995), quando o mesmo trata dos topoi que caracterizavam as 

mulheres de forma depreciativa, ligando-as à fama de faladeira, tagarela “que é motivado 

sem dúvida pelo desejo de silenciá-las [...] as esposas são retratadas com uma fala perpétua, 

em relação à qual nenhuma postura inocente é possível” (BLOCH, 1995, p. 26), pois se há 

o exagero na fala, há a intenção de seduzir por meio desta. Desta ideia, origina-se o topos da 

mulher ligada aos ardis da fala.  

 Bloch (1995), para ilustrar o discurso misógino, utiliza do pensamento de Inocêncio 

III, quando este coloca: “Há três coisas que impedem um homem de ficar em casa: fumaça, 

um telhado com goteiras e uma esposa linguaruda [...]” (BLOCH, 1995, p. 30). Este conceito 

culpabiliza a esposa pela ausência do marido, a quem deveria ser submissa também na fala, 

uma vez que a sabedoria era característica do homem e não da mulher. O autor ainda se 

refere ao pensamento de Santo Agostinho, como exemplo de discurso misógino, quando este 

afirma que “a submissão da mulher está na ordem das coisas: ela deve ser dominada e 

governada pelo homem assim como a alma deveria regular o corpo e a razão viril dominar a 

 
28 Lucrécia teria se suicidado em 509 a .C, num episódio atribulado que demarca o início da República romana. 
De imensa repercussão posterior, a narrativa da desventura de Lucrécia aparece em um sem número de textos 
e imagens da Antiguidade até o século XVII. 
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parte animal do ser. Se a mulher domina o homem, e a parte animal, a razão, a casa fica de 

pernas para o ar” (BLOCH, 1995, p. 39).  

Caracterizar a figura feminina como falastrona, ardilosa, impossível de conduzir a 

casa é uma maneira de denegrir a mulher e consolidar sua imagem negativa, de modo que a 

herança de Eva, a responsável pela entrada do mal no mundo e na vida do homem, fosse 

perpetuada por séculos e seus vestígios ainda sejam observados na atualidade.  

Sendo assim, à mulher restavam duas classificações, segundo a cultura patriarcalista 

medieval: se ela se recusasse à submissão ao marido, tornando -se subversiva, era vista como 

Eva, a pecadora ligada ao topo da demonologização da mulher, mas se esta entendesse sua 

posição social de acessório, reconhecesse que seu papel era secundário e não utilizasse de 

adorno, cosméticos ou falação desnecessária, poderia ser tomada como Ave, à exemplo de 

Maria, virgem pura e mãe de Cristo, a única capaz de recuperar a honra perdida, pois uma 

vez viúva, a mulher poderia recolher-se à vida de castidade e restaurar assim sua virgindade, 

conforme os costumes medievais. É nítida a misoginia contida na ideia de que a mulher 

precisa imitar o modelo de Maria, visto que esse modelo é utópico. 

 

 

2.3- A opressão como herança do patriarcado  

 

O que se nomeia por herança do patriarcado, neste capítulo, são os malefícios 

deixados às mulheres por esse regime, principalmente no que se refere à misoginia. Sobre 

isso, Fonseca (2017, p. 48) afirma que a  

 

detratação demonológica e do malefício da mulher que não aconteceu de 
forma simplesmente despreparada. Foi, sobretudo, resultado de um longo 
processo de difamação discursiva e fatual que, com raízes na antiguidade 
clássica e na antiga tradição judaica, caracterizou os modelos da misoginia 
medieval, desde a sua contribuição patrística até a disseminação do seu 
legado por todo o período medieval. 
 
 

 Todo esse processo possui ressonâncias que ecoam até hoje, pois, se há invisibilidade 

do indivíduo, este por sua vez não se reconhece na estrutura social, logo, não está em posição 

de destaque numa possível matriz cultural. As condições, crenças e costumes em que um 

indivíduo é criado, torna-se a representação de sua cultura familiar e de sua atuação social. 

A construção desse modelo social é exatamente a elaboração do habitus, escrito por 



58 
 

Bourdieu (2012) como matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas. 

Essa matriz coloca o agente mulher em um contexto em que  

 

a divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz 
por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela 
está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, 
por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social 
e, em estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, 
funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e 
de ação. (BOURDIEU, 2012, p. 17) 
 
 

 Novamente a expressão “ordem das coisas” aparece com o intuito de localizar a 

mulher numa condição sem prestígio em relação ao homem, uma vez que esse conceito 

implica na naturalização do lugar que ela deve habitar, segundo essa estrutura. Enquanto 

indivíduo, quando não exposto a outra realidade, toma para si este modelo como único e 

passa a pensar e agir conforme o que lhe foi ensinado.  

 Um outro aspecto levantado pela citação é o topos da casa sexuada, onde o pai tem 

lugar de honra na sala, espaço em que recebe convidados para as tratativas comerciais e 

sociais, enquanto a mulher tem poder de fala apenas na cozinha, e ainda, porque lá ela 

prepara o alimento que agrada o homem da casa, uma das principais atribuições da mulher 

nesse contexto.  

 A dominação masculina, discutida por Bourdieu (2012), atinge o indivíduo oprimido 

muito além do aspecto físico, pois seu prejuízo é imensuravelmente maior quando se pensa 

em aspectos psicológicos e no engendramento do pensamento feminino com uma condição 

de subserviência que se torna ação com o passar do tempo. A este fenômeno dá-se o nome 

de incorporação da dominação, e também pode ser conhecido como dominação 

internalizada. Esta estrutura familiar e social encarcera a mulher num universo particular e 

doméstico, ocupada sempre e somente com os afazeres da casa, deixando o espaço público 

apenas aos homens. Esse modelo esteve inabalado até por volta dos anos 60, quando as 

feministas começaram a usar o termo patriarcado para denunciar a inferiorização da mulher, 

como explica Rago (2004, p. 33): 

 

ao criticar o ideal de feminilidade que vigorou até a década de 1960, que 
dessexualizava a mulher e que valorizava a associação romântica do 
feminino com a esfera do mundo privado, o feminismo também abriu 
mão do corpo, da beleza, da estética e da moda, considerados alienantes 
e reificadores, apropriando-se, paradoxalmente, do modo masculino de 



59 
 

existência que questionava e que, ao mesmo tempo, desconstruía. A 
feminista apareceu, então, na figura da “oradora”, da mulher que rompe 
o espaço público e toma a palavra, denunciando e revolucionando como 
os homens. Refiro-me a um passado relativamente recente, mas agora já 
passado, em que a dimensão desconstrutivista prevalecia nas percepções 
do feminismo.  
 
 

Se palavra é poder, a mulher precisava falar para conseguir seu espaço no ambiente 

social. Ela precisa ser a detentora do discurso, ter direito a ele. Romper com a ideia de que 

o feminino está ligado “apenas” à beleza, estética e moda é fulcral para que um novo conceito 

de credibilidade seja criado ao seu redor e isso não significa abrir mão destes conceitos e 

sim envolver todos os tipos de conceitos dos quais ela se julgar representante.  

Talvez o aspecto mais nocivo do patriarcado tenha sido a exclusão da mulher da 

chamada História Oficial, enunciada por homens. Michelle Perrot, na obra Minha história 

das mulheres (2006), talvez a obra mais acessível da historiadora por se tratar de um livro 

que surgiu, a partir de um programa de rádio francês, para um público popular, em que ela 

difundia o resultado de suas pesquisas, abordando a visibilidade das mulheres em seus 

combates e suas conquistas nos espaços público e privado29, narra histórias de mães de 

família, professoras, prostitutas, feministas e como estas afirmavam suas histórias e o porquê 

mereciam ser ouvida. São inúmeras as formas de manipulação do silenciamento feminino, 

e, isentá-las contra sua vontade da História é uma delas.  

Como afirma Piscitelli (2009, p. 135) “a dominação masculina excluíra as mulheres 

da história, da política e da reflexão teórica”. Desta forma, coube às pensadoras feministas 

repensar, e por que não, revisar a história, a antropologia, a ciência e a política sob o ponto 

de vista feminino e esta tarefa, por mais impulsionadora que tenha sido, ainda não alcançou 

todas mulheres e todas as culturas. Muitas mulheres defendem a cultura patriarcal e a 

reproduzem no seu dia a dia, no intuito de “educar” outras mulheres. O fato é que a raiz do 

patriarcado é muito profunda, tóxica e atual. E o pior e mais comum de tudo, é validada e 

difundida por outras mulheres, nos mais diferentes espaços, sejam eles familiar, profissional, 

artístico e acadêmico. Nesse aspecto, a discussão de gênero torna-se salutar para auxiliar 

nesta análise.  

 
29 Disponível em: https://www.editoracontexto.com.br/produto/minha-historia-das-mulheres/1496564 Acesso 
em 20 de jan, de 2021.  
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Segundo o Dicionário Online de Português30, gênero é substantivo masculino, que 

possui os seguintes significados: 

 

1. Conceito generalista que agrega em si todas as particularidades e 
características que um grupo, classe, seres, coisas têm em comum. 
2. [Biologia] Grupo da classificação dos seres vivos que reúne espécies 
vizinhas, aparentadas, afins, por apresentarem entre si semelhanças 
constantes; família, raça [...] 
3. Diferença entre homens e mulheres que, construída socialmente, pode 
variar segundo a cultura, determinando o papel social atribuído ao homem 
e à mulher e às suas identidades sexuais. 
4. [Gramática] Categoria gramatical que se baseia na diferenciação entre 
masculino, feminino e neutro. 
 
 

Tradicionalmente, a palavra gênero tem sido reconhecida por seu conceito gramatical, 

muitas vezes substituída pelo sentido do termo sexo, referente ao sexo biológico dos 

indivíduos, então, masculino e feminino passam a ser especificações do gênero. Com o 

surgimento do movimento feminista, o significado 3, citado acima, ganhou espaço acerca de 

situar o termo gênero na cultura e sociedade. 

De acordo com a historiadora e pesquisadora da história das mulheres sob a 

perspectiva do gênero, Joan Scott, em seu artigo ‘Gênero: uma categoria útil de análise 

histórica’, que foi traduzido para o português e é referência teórica importante no 

estabelecimento dos estudos de gênero no Brasil31, por volta dos anos 60 e 70, a partir da 

segunda onda do feminismo, começou-se a “utilizar a palavra gênero mais seriamente, num 

sentido mais literal, como uma maneira de se referir à organização social da relação entre os 

sexos” (SCOTT, 1995, p.72), quando a disparidade entre os conceitos de gênero eram 

gritantes e não beneficiavam a mulher. 

 Scott (1995, p. 72) afirma ainda que “o termo ‘gênero’ parece ter feito sua aparição 

inicial entre as feministas americanas, que queriam enfatizar o caráter fundamentalmente 

social das distinções baseada no sexo. A palavra indicava uma rejeição do determinismo 

biológico implícito no uso de termos como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’”. Estabelecia-se, 

então, uma relação direta entre sexo e gênero, como se o gênero fosse um fruto invariável 

do sexo, sem que houvesse outras possibilidades não dependentes do sexo.  

 Se para Scott (1995), as identidades de gênero são substantivamente construídas e 

relacionam seus achados com toda uma série de atividades, de organizações e representações 

 
30 Significado de Gênero. Disponível em : https://www.dicio.com.br/genero/ Acesso em 20 de jul. de 2020.  
31 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Joan_Scott Acesso em 16 de jan. de 2021.  
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sociais historicamente específicas, Butler (2017) aprofunda ainda mais este conceito, 

afirmando que o gênero estabelece relações com paradigmas de representações étnicas, 

raciais, de classes, sexuais e regionais de identidade, portanto, constitui-se nas esferas 

políticas e culturais. Tais identidades são incontáveis, a partir destas combinações diversas.  

 Os estudos de Ruth Sabat, pesquisadora da área de educação, com ênfase em mídia, 

gênero e sexualidade, sobre como a representatividade do gênero ocorre na publicidade 

ilustram como esse conjunto de instâncias culturais funciona e colabora para constituir essas 

identidades culturais. Segundo a pesquisadora, muito mais do que seduzir o/a consumidor/a, 

ou induzi-lo/a a consumir determinado produto, tais pedagogia e currículo culturais, entre 

outras coisas, produzem valores e saberes; regulam condutas e modos de ser; fabricam 

identidades e representações; constituem certas relações de poder (SABAT, 2001, p. 9). 

Dessa forma, estabelece-se uma disputa social em que o gênero masculino é sobreposto, 

enquanto superior, ao mesmo tempo em que inferioriza o gênero feminino, ainda hoje, com 

o aval da sociedade que está presa de forma estrutural no sistema patriarcal, elaborando, 

continuamente, uma ode ao gênero masculino. 

  Butler (2017) afirma assertivamente que uma vez conhecida toda a estrutura que 

compõe as ideias centrais de opressão ao feminino, é salutar que críticas e discussões sejam 

formuladas no interior desse sistema para que suas categorias de identidade sejam 

rechaçadas, desnaturalizadas e desconstruídas. Tem-se aqui talvez a maior e mais importante 

causa da luta feminista, a busca de direitos iguais entre os gêneros, e, por conseguinte, o 

declínio de todos os argumentos que classificam a mulher como inferior biologicamente. 

 Segundo Buarque (2006), a luta feminista tem como foco a desnaturalização dos 

valores disseminados pelo patriarcado; as mulheres são os sujeitos agentes; a questão maior, 

as desigualdades entre homens e mulheres; o objetivo, a transformação das relações de poder 

entre os sexos e a missão, a contribuição para a construção de uma sociedade justa e 

igualitária.  

 Para Butler (2017, p. 29), “o gênero é ‘construído’, mas há um agente implicado em 

sua formulação, um cogito que de algum modo assume ou se apropria desse gênero, 

podendo, em princípio, assumir algum outro”. Portanto, definir o gênero de um indivíduo é 

um esforço muito mais complexo, haja vista que fatores inquestionáveis, como a raça, é 

também fator bastante importante para essa definição. Desta forma, percebe-se que boa parte 

da discussão se baseia na influência cultural, na representatividade a qual se tem acesso, nas 

experiências vividas, pois, segundo Butler (2017 p. 21),  
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Se alguém “é” uma mulher, isso corretamente não é tudo o que esse alguém 
é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços pré-definidos do 
gênero da “pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, 
mas porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou 
consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero 
estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais 
e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que se 
tornou impossível separar a noção de “gênero” das intercessões políticas e 
culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida.  

 

Destarte, o termo mulher não deve ser suficiente para expressar todo o conjunto de 

aspectos em que o indivíduo deve ser observado. É fundamental a análise do contexto 

histórico e da experiência em que este indivíduo foi construído. O indivíduo mulher torna-

se então um apanhado de toda influência política e cultural a qual é submetido, durante a 

vida, revelando-se bastante complexo.  

 

 

2.4. O texto literário e o poder de dialogar com a realidade 

 

A literatura enquanto representante da realidade social tende a retratar situações reais 

e possibilidades fictícias. Se hoje ainda existe uma maioria esmagadora da representação de 

heróis masculinos nos romances, por exemplo, é porque este é o padrão social ainda 

comungado pela cultura estabelecida, por meio do patriarcado.  

Antes de iniciar a análise dos minicontos propostos, a fim de identificação dos 

indícios da herança da cultura patriarcal, de conceitos misóginos e da necessidade da 

discussão de gênero é pertinente observar o indivíduo ou grupo precisa enxergar-se na 

literatura para que esta “organize” seu mundo interior e faça sentido para ele, uma vez que a 

literatura pode agir de maneira transformadora da realidade do indivíduo. No confronto da 

ideia trazida pelo texto literário com a vivência do leitor, a literatura é norteadora e dialógica, 

já que, por meio da ficção e da arte, é possível abordar assuntos complexos que permeiam a 

realidade. Ou seja, no âmbito da ficção, há a possibilidade de se abordar assuntos tão íntimos, 

discretos, ou até mesmo problemáticos que talvez, fora da ficção, nunca fosse possível. 

Assim, toda a conceituação acerca de misoginia, patriarcado e gênero, realizada neste 

capítulo, assim como o diálogo em relação ao papel da literatura na vida cotidiana, fazem-

se necessários para a análise dos minicontos que compõem este trabalho.  
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Os minicontos “Nunca descuidando do dever”, “Sem novidades do front” e “A honra 

passada a limpo” podem ser analisados enquanto textos-crítica ao patriarcado, na medida 

que exemplificam como este sistema social, ou modelo familiar, anula o pensamento e o agir 

feminino, preenchendo estes lugares com a saciedade não questionada da subserviência.  

Nota-se, em dois dos três títulos, termos como “dever” e “honra”, porém ambos 

atribuídos à mulher, como fundamentais para que esta fosse aceita socialmente e classificada 

como moral. Os três minicontos retratam personagens femininas que possuem a capacidade 

de refletir sobre a situação em que atuam, pois elas sabem o que querem ser e como querem 

viver, porém, mesmo tendo consciência do seu agir, não são capazes de compreender o 

fundamento das ideias que normalizam e, muito menos, sua origem.  

 

O dever 

 

O miniconto “Nunca descuidando do dever”, já apresentado no capítulo 1, trata do 

reflexo da “boa esposa” por meio das convenções institucionalizadas pelo patriarcado, ou 

seja, a mulher ideal, segundo o sistema. A definição de uma boa esposa, segundo o 

patriarcado, é tão vil para com a figura feminina que até no momento de elogiá-la como boa 

é preciso olhar para o homem. Se o marido trouxer as vestes impecáveis, então ele tem uma 

boa esposa. Este pode ser um exemplo simplório, porém genuíno, de androcentrismo32.  

Segundo Bourdieu (2012, p. 45), “a primazia universalmente concedida aos homens 

se afirma na objetividade de estruturas sociais [...], baseadas em uma divisão sexual do 

trabalho de produção e de reprodução biológica e social, que confere aos homens a melhor 

parte”. Ainda de acordo com o autor, a estrutura de dominação masculina é alimentada, 

incessantemente, por meio de uma reprodução histórica, como pode ser percebida na relação 

das personagens do miniconto. Uma reprodução feita por agentes específicos como os 

homens e sua violência física e simbólica, validados pelas instituições, famílias, Igreja, 

Escola, Estado.  

 
32 Androcentrismo é um termo criado pelo sociólogo americano Lester F. Ward em 1903. Está intimamente 
ligado à noção de patriarcado. Androcentrismo substantivo masculino [Antropologia] Tendência para colocar 
o masculino como sendo o único paradigma de representação coletiva, estando o pensamento masculino acima 
de todos os outros. [Popular] Tendência para supervalorizar os pensamentos e ideias masculinas, especialmente 
as conservadoras, moralistas e machistas, que não levam em conta a busca pela igualdade de direitos das 
mulheres. Etimologia (origem da palavra androcentrismo). Do grego aner, andrós + kétron + ismo. Disponível 
em: https://www.dicio.com.br/androcentrismo/Acesso em 17 de dez. de 2020. 
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No miniconto, o trecho “e, a poder de ferro e goma, envolta em vapores, alcançava 

o ponto máximo da sua arte ao arrancar dos colarinhos liso brilho de celuloide.” 

(COLASANTI, 2010, p. 29). Em um texto de crítica ao modelo familiar exposto, palavras 

como “poder’ e “arte” aplicam-se à personagem feminina somente quando estes referem-se 

às habilidades do fazer doméstico. A ideia engendrada neste contexto é de que a mulher deve 

atuar, criar, entretanto restrita à esfera privada.  

A narrativa não faz menção ao trabalho do marido, apenas sabe-se que ele circula 

vestido de camisa e terno, situando-o no espaço público, enquanto o privado fica reservado 

à esposa. A dinamicidade do texto evidencia que sua tarefa doméstica é árdua e ela a executa 

com maestria. Um fato é certo e explicitamente observado na narrativa: a esposa se preocupa 

muito com a aparência do marido, por entender que o modo como ele se apresenta reflete, 

diretamente, em suas qualidades de boa esposa, dentro da cultura na qual ela foi educada e 

se casou. 

É possível identificar seu maior medo no trecho “jamais permitiria que seu marido 

fosse para o trabalho com a roupa malpassada, não dissessem os colegas que era esposa 

descuidada.” (COLASANTI, 2010, p. 29). Ser reconhecida como esposa descuidada seria o 

seu pior fracasso, enfatizado pelo advérbio de “jamais” que funciona na frase como uma 

promessa de dedicação ao esposo. Se seu papel era cuidar para que ele estivesse sempre 

impecável, ela o cumpriria com excelência, sempre atormentada pelo bordão “o que os 

outros vão dizer”. Com o peso dessa bagagem cultural, a personagem protagonista é 

compulsiva, até mesmo obcecada pela forma como o marido é visto e isso requer dela uma 

espécie de “vigília social” para ter certeza de que está sempre em dia com as funções.  

No decorrer da narrativa, o fato de ela se incomodar com as rugas e marcas no rosto 

do companheiro, planejando passá-los com o ferro, insere no texto um tom cômico que leva 

a narrativa para um desfecho jocoso, porém não menos inquietante. Ela tem de ser tão boa 

aos olhos alheios que não deve nem permitir que o tempo passe e vinque a pele do marido. 

É um tipo de hipérbole que denota essa preocupação excessiva que toda “boa esposa” deve 

ter com a aparência da família, do marido. Percebe-se, ao final do miniconto, que ela apenas 

reproduz, sem questionar os ensinamentos que lhe foram normalizados e transmitidos por 

gerações. Essa é a forma que ela encontrou para “cumprir com suas obrigações”.  

Sobre as diversas narrativas que compõem a obra colasantiana e retratam a instituição 

do matrimônio, Carrijo (2013, p, 142) afirma: “tanto a personagem feminina quanto a 

masculina não são nomeadas, sendo quase sempre identificadas politicamente por ‘esposa’ 
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e ‘marido’, respectivamente, o que as contextualiza no espaço da instituição social 

denominada ‘casamento’”. Uma possibilidade de leitura é que os termos “esposa” e 

“marido”, cada qual, na narrativa, cumprindo sua função, estão a favor da 

marcação/imposição social dos papeis de cada um na sociedade. Em forma de crítica, a falta 

de nomes dos personagens provoca uma generalização, ou seja, a apresentação de situações 

que poderiam acontecer com qualquer pessoa, resultando numa identificação do leitor com 

o que está sendo retratado no universo ficcional.  

 

 

O matrimônio 

 

 Ainda dentro da nuance da dominação masculina, causadora da violência simbólica, 

o miniconto ‘Sem novidades do front’, retrata a mulher que se vê destinada a cumprir seu 

compromisso de espera, votos feitos pelo matrimônio, independente dos fatos que a vida lhe 

impõe. Este compromisso com o matrimônio em si e com as tarefas domésticas, segundo o 

patriarcado, é exclusivo papel da mulher e única forma de se sentir honrada e leal, como 

pode ser visto no miniconto a seguir: 

 

Sem novidades do front 
 
Esperava que o marido voltasse da guerra. Durante os primeiros anos, 
quando ele certamente não chegaria, preparou compotas. Depois, a partir 
do momento em que o regresso se tornava uma possibilidade iminente, 
assou pães, e a cada semana uma torta de peras, enchendo a casa com o 
perfume açucarado que, antes mesmo do seu sorriso, lhe daria as boas-
vindas.  
Um dia chegou o vizinho da frente. No outro chegou o vizinho do lado. E 
seu marido não chegou. Voltaram os gêmeos morenos. Voltaram os três 
irmãos louros. E seu marido não voltou. Aos poucos, todos os homens da 
pequena cidade estavam de volta às suas casas. Menos um. O seu.  
Paciente, ainda assim ela espanava os vidros de compota, abria em cruz a 
massa levedada, e descascava peras.  
Há muito a guerra havia terminado, quando a silhueta escura parou 
hesitante frente ao seu portão. Antes que sequer batesse palmas, foi ela 
recebê-lo, de avental limpo. E puxando-o pela mão o trouxe para dentro, 
fez que lavasse o rosto na pia mesmo da cozinha, sentasse à mesa, enfim 
um homem no espaço que a ele sempre fora dedicado.  
Encheu-lhe o copo de vinho, serviu-lhe a fatia de torta. Profunda paz a 
invadia enquanto o olhava comer esfaimado. E esforçando-se para não 
perceber que aquele não era o seu marido, começou a fazer-lhe perguntas 
sobre o front. (COLASANTI, 2010, p. 149-150)  
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O título do miniconto ‘Sem novidades do front’ pode ser percebido sob dois aspectos. 

O primeiro é que, sendo o homem um estranho, ela nunca teria nenhuma notícia do que havia 

acontecido durante a guerra. O segundo é que a falta de novidades sobre o paradeiro do 

marido a leva a tomar medidas drásticas e colocar um homem qualquer em seu lugar. Esta 

narrativa possui um caráter de denúncia contra a violência simbólica sofrida pelas mulheres 

que vivem sob a perspectiva do patriarcado e de como este regime posiciona o papel da 

mulher na sociedade. Após o matrimônio, em seu espaço privado, a mulher tinha a 

incansável tarefa de cuidar da casa, da alimentação e do marido e, era dessa maneira que ela 

provava ser honrada e digna de seu matrimônio. Pensando que muitas vezes este matrimônio 

era arranjado, ou um acordo entre famílias, uma vez oficializado e, entregue o dote, caberia 

à mulher cumprir com suas funções e garantir o sucesso do acordo.  

O miniconto pode ser lido como uma crítica a essa concepção do papel da mulher na 

vida privada. Era tão importante à protagonista estar casada e ocupada com os afazeres da 

casa que o matrimônio, enquanto convenção social, tinha sentido em si. Quando o marido 

não retornou da guerra, como fica claro no trecho “aos poucos, todos os homens da pequena 

cidade estavam de volta às suas casas. Menos um. O seu.” (COLASANTI, 2010, p. 149-

150), qualquer figura masculina poderia preencher aquele lugar tão fundamental para que 

ela pudesse honrar seu compromisso matrimonial. Ela, como mulher, precisava ter um 

marido, e isto era tudo que ela precisava.  

A protagonista cumpriu com suas obrigações, como pode ser visto no trecho 

“preparou compotas.[...] assou pães, e a cada semana uma torta de peras, enchendo a casa 

com o perfume açucarado” (COLASANTI, 2010, p. 149), que evidencia seus saberes 

culinários. Porém, algumas palavras podem ser destacadas do texto para ilustrar a situação 

de subserviência da protagonista. A mulher ‘esperava’ que o marido voltasse da guerra (l. 

02), ‘paciente’, ainda assim ela espanava os vidros de compota (l.10). Esperar e ser paciente 

são características que o patriarcado impõe à condição feminina. São características de 

submissão que parecem perder força no final da narrativa, quando ela, movida pelo 

desespero de ser mulher sozinha toma uma atitude, como revela o trecho, “antes que sequer 

batesse palmas, foi ela recebê-lo, de avental limpo. E puxando-o pela mão o trouxe para 

dentro, fez que lavasse o rosto na pia mesmo da cozinha, sentasse à mesa” (COLASANTI, 

2010, p. 150). Entretanto, sua submissão se revela novamente, por meio do trecho “enfim 

um homem no espaço que a ele sempre fora dedicado” (COLASANTI, 2010, p. 150), ou 
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seja, enfim, ali estava um homem para que ela pudesse servi-lo, como no trecho “serviu-lhe 

a fatia da torta” (COLASANTI, 201, p. 150).  

Pode-se usar um último trecho da mininarrativa para ilustrar os efeitos de uma criação 

sob o patriarcado nos indivíduos mulheres, como pode ser observado em “profunda paz a 

invadia enquanto o olhava comer esfaimado” (COLASANTI, 2010, p. 150), pois ela apenas 

conseguia ter paz na servidão à figura masculina, que ali, representava o marido.  

 

A honra  

 

O miniconto a seguir, aparentemente, é uma representação frustrada da mulher no 

seu espaço privado, segundo o estereótipo da mulher do lar, envolvida em seus afazeres 

domésticos. Nesse espaço, viveria ocupada com a casa, os filhos e o marido, fardo comum à 

mulher, de acordo com o conceito patriarcal. Por isso, a figura feminina do miniconto pode 

ser interpretada como frustrada, haja vista que lhe faltam marido e filhos para a composição 

esperada, como pode ser observado a seguir:  

 

A honra passada a limpo 
 
Sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação. 
Todos os dias boto a mesa, tiro a mesa. Café, almoço, jantar. E pilhas de 
louça na pia, e espumas redentoras.  
Todos os dias entro nos quartos, desfaço camas, desarrumo berços, lençóis 
ao alto como velas. Para tudo arrumar depois, alisando colchas de crochê. 
Sou caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis. Que eu colho na 
flanela. Escurecem-se as pratas. Que eu esfrego com a camurça. A aranha 
tece. Que eu enxoto. A traça rói. Que eu esmago. O cupim voa. Que eu 
afogo na água da tigela sob a luz. E de vassoura em punho gasto tapetes 
persas.  
Sou perseverante, eu sei. À mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que 
arrumo ninguém dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo. 
Mas sem tarefas domésticas, como preencher de feminina honradez a 
minha vida? (COLASANTI, 2010, p. 185) 
 

O emprego do termo “honra” no título de um miniconto que trata de uma narrativa 

voltada para a história de uma personagem feminina não deixa de ser uma tentativa de 

subversão, uma vez que esta virtude, vista pelo contexto histórico e social, sempre esteve 

atrelada ao conjunto de predicativos masculinos. Neste contexto, a mulher só tem honra ao 

cumprir todos os afazeres domésticos, como se a casa fosse habitada por numerosa família, 

mesmo estando sozinha.  
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No contexto discriminatório das instituições sociais, atravessando a História, a 

mulher só era reconhecida pela falta dela. A honra faz parte do que torna o homem 

verdadeiramente homem, junto de sua virilidade. Sobre este conceito, Bourdieu (2012), ao 

tentar retratar a figura masculina inserida em um habitus patriarcal fala que “as mulheres são 

excluídas de todos os lugares públicos (assembleias, mercados), em que se realizam os jogos 

[...] da honra. E excluídas, se assim podemos dizer, a priori, em nome do princípio [...] da 

igualdade da honra”.  

Para o autor, a honra faz parte do capital simbólico do indivíduo, junto com o capital 

econômico, cultural, social. O homem tem seu lugar na sociedade e no espaço público de 

acordo com as relações estabelecidas destes capitais. Se a mulher não pertence a este espaço, 

não possui o capital simbólico, e por sua vez, honra. Porém, a personagem do miniconto fala 

de uma honra obtida no espaço privado, concedida a ela por meio das tarefas domésticas, ou 

seja, um paradoxo.  

A personagem representa um exemplo claro da violência simbólica retratada por 

Bourdieu (2012) quando o autor fala de uma dominação que é consentida, porque o indivíduo 

já aceitou as regras e pensamentos do opressor como se fossem naturais, sendo incapaz de 

realizar uma análise crítica da situação. 

A narrativa em análise, quando lida com o propósito de refletir sobre gênero e a 

percepção de espaço da mulher na sociedade, é ainda mais cruel com a figura feminina. É 

também exemplo de falha da subversão feminina e triunfo do patriarcado. Segundo Tiburi 

(2002, p. 39), “as sociedades primitivas valorizavam na mulher a fecundidade, enquanto as 

sociedades camponesas até diabolizaram o feminino”, desta forma, o que garantia a salvação 

da imagem da mulher era a submissão que sói aparecer na figuração do papel de dona de 

casa.  

Este miniconto trata de uma personagem feminina que confessa sua compulsão pelos 

afazeres domésticos: “sou compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação.” (COLASANTI, 2010, 

p. 185), pois, segundo a protagonista, apenas por meio das tarefas domésticas ela conseguiria 

se sentir honrada. Desta forma, o modo como o patriarcado situa a mulher, apta apenas para 

a realização das tarefas domésticas e reprodutivas, é o grande incentivador da misoginia. 

Este é um dos aspectos de que se vale a luta feminista, trazer à tona este tipo de 

comportamento que foi ditado pelas vozes de poder ao longo do tempo, como afirma Rago 

(2004, p. 33): 
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Dentre as suas inúmeras críticas, o feminismo investiu, incisivamente, 
contra o sujeito, não apenas tendo como alvo a figura do homem 
universal, mas visando a própria identidade da mulher. Desnaturalizando-
a, mostrou o quanto a construção de um modelo feminino universalizante 
foi imposta, historicamente, pelo discurso médico vitoriano, pelo Direito, 
pela família, pela igreja, enfim, pelo olhar masculino reforçado, 
principalmente nos centros urbanos, pelos estímulos da indústria de 
consumo.  
 
 

De acordo com a citação de Rago (2004), é possível observar este modelo feminino 

universalizante na personagem do miniconto que demonstra que o conceito de construção 

do que é ser mulher, obtém-se, apenas, no espaço privado, como dona de casa, em pleno 

século XXI. É aqui que a literatura pode ser vislumbrada como uma forma concreta de 

denúncia a que se dispõe.  

Nota-se que a personagem do texto em análise, em momento algum da narrativa, 

revela-se feliz com as atividades que realiza. Como ela mesma se define “sou compulsiva 

[...] Sou caprichosa [...] Sou perseverante [...]” (COLASANTI, 2010, p. 185), porém ela não 

demonstra indício de satisfação, ou mesmo que se sente realizada pela atuação na vida 

privada. Fala de “feminina honradez”, com uma tentativa de desenhar um valor estereotipado 

de mulher no patriarcado. A mulher deveria ser “do lar e para o lar” e uma forma de garantir 

tais atributos seria realizar com exímio cuidado as atividades domésticas.  

Um recurso discursivo é a repetição da estrutura frasal em “sou compulsiva, eu sei. 

[...] Sou caprichosa, eu sei. [...] Sou perseverante, eu sei. [...]” (COLASANTI, 2010, p. 185), 

a fim de evidenciar que a personagem tem consciência de seus atos, mas não poder sobre 

eles, uma vez que não se mostra apta a romper com os padrões impostos a ela.  

Outro recurso discursivo empregado pela autora é a personagem justificar os motivos 

pelos quais se diz compulsiva, caprichosa e perseverante, explícitos nos trechos “sou 

compulsiva, eu sei. Limpeza e arrumação” (COLASANTI, 2010, p. 185); em “sou 

caprichosa, eu sei. Desce o pó sobre os móveis. Que eu colho na flanela. Escurecem-se as 

pratas. Que eu esfrego com a camurça.” (COLASANTI, 2010, p. 185); e em “sou 

perseverante, eu sei. À mesa que ponho ninguém senta. Nas camas que arrumo ninguém 

dorme. Não há ninguém nesta casa, vazia há tanto tempo.” (COLASANTI, 2010, p. 185). 

Por meio de um lamento implícito, o leitor pode inferir que no seu íntimo existem 

questionamentos sobre filhos, marido, família, uma vez que eles poderiam ser os 

responsáveis em agregar valor às atividades domésticas realizadas pela personagem. 
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Ela se descreve compulsiva, caprichosa e perseverante em realizar suas atividades 

como dona de casa, dessa forma, ilustra o conceito de que a honradez feminina, na sociedade 

patriarcal, somente é obtida por esse meio, desempenhar bem os afazeres domésticos. A ideia 

implícita na narrativa, porém ao mesmo tempo latente, é a mesma enraizada, há séculos, no 

comportamento feminino aceitável para a “ordem das coisas”, se pensarmos que  

 
os homens mais bem-intencionados (a violência simbólica, como se sabe, 
não opera na ordem das intenções conscientes) realizam atos 
discriminatórios, excluindo as mulheres, sem nem se colocar a questão, de 
posição de autoridade, reduzindo suas reivindicações a caprichos [...] 
reduzindo-as, de algum modo, à sua feminilidade, pelo desviar a atenção 
para seu penteado, ou para tal ou qual traço corporal, ou de usar, para se 
dirigir a elas, de termos familiares [...] ou íntimos (“minha menina”, 
“querida” etc). (BOURDIEU, 2012, p. 74) 
 
 

Educar o indivíduo para se sentir mulher apenas com a realização de trabalho 

doméstico e das funções reprodutivas é fortalecer o discurso misógino, por meio da 

“violência simbólica” citada por Bourdieu (2012). É mais uma evidência de que o discurso 

misógino precisa ser desmembrado e compreendido em sua base fundadora para que, em 

seguida, seja possível elaborar um discurso que subverta essa base e colabore para a extinção 

da imagem derrogatória da mulher.  

O texto literário é um universo infinito de possibilidades de análises elaboradas em 

torno da masculinidade e da feminilidade. Propicia reflexões diversas sobre as construções 

sociais que se operacionalizam no cotidiano e, se por muitos séculos, a herança patriarcal e 

os frutos da sua pseudoconcepção de moral e bons costumes fizeram a crítica literária anular 

qualquer literatura voltada à escrita da mulher ou à valorização das questões femininas. 

Assim, destaca-se a relevância desta pesquisa como instrumento de ampliação da reflexão 

acerca da narrativa como função de reconhecimento feminino na literatura e oportunidade 

de fala para personagens femininas. 
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3. SUBVERSÃO FEMININA: UMA “DESOBEDIÊNCIA” NECESSÁRIA 

 

As personagens selecionadas para o corpus do trabalho, são, em sua maioria, esposas, 

como nos minicontos: “O leite da mulher amada”, evidenciado pelo trecho “fora nos últimos 

tempos esposa descuidada” (COLASANTI, 2010, p. 13); também em “Quando já não era 

mais necessário”, percebido pelo trecho “decidiu afinal abandoná-lo, e à casa, sem olhar 

para trás” (COLASANTI, 2010, p. 17); e em “Nunca descuidando do dever”, como afirma 

o trecho “não dissessem os colegas que era esposa descuidada” (COLASANTI, 2010, p. 

29).  

Algumas personagens são caracterizadas como amantes, porque seus 

relacionamentos fora do matrimônio recebem mais ênfase do que sua vida inserida em um 

matrimônio, como em “O leite da mulher amada”, segundo o trecho “tendo sido nomeado 

o amante para o cargo de provador, instalou-se este com lábios ávidos” (COLASANTI, 

2010, p. 14); e em “Nunca conspurcando a família” explícito no trecho “duas vezes por 

semana, o amante ia buscá-la diante da casa da costureira” (COLASANTI, 2010, p. 23).  

Há também as mulheres moças, como em “Perdida estava a meta da morfose”, 

segundo o trecho “suspirou a moça descobrindo as viscosas doçuras do abismo.” 

(COLASANTI, 2010, p. 41). Existe a donzela, retratada em “Canção para Hua Mu-lan”, 

conforme o trecho “muitos fios brancos rajam o cabelo da donzela” (COLASANTI, 2010, 

p. 71); e por fim, representações femininas paradoxais entre si, como a noiva em “Atrás do 

espesso véu”, quando ela cobre seu rosto como forma de punição ao futuro marido que a 

“escolheu” como esposa e as mulheres retratadas em “A honra passada a limpo” e “Sem 

novidades do front”, que só se sentem femininas por meio das tarefas domésticas.  

É salutar dizer que estas representações de mulheres não estão sendo classificadas ou 

estereotipadas, porém notadas em suas diferentes nuances femininas que, por sua vez, 

podem e devem se sobrepor. Todas possuem um certo protagonismo nas narrativas de que 

fazem parte ou que narram, e, colaboram para a crítica a que se dispõe, aparentemente, a 

autora.  

Um outro aspecto que se destaca na construção dos enredos que compõem os 

minicontos são as referências utilizadas para construir cada personagem feminina. Algumas 

dessas referências são explícitas e pertencem ao universo do leitor, sendo diagnosticadas de 

imediato, já outras requerem um pouco mais de análise para serem identificadas, entretanto, 
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percebe-se que todas foram pinçadas da história, da mitologia, da filosofia, da literatura ou 

dos conceitos nocivos embasados pelo patriarcado. Destarte, para uma leitura eficaz, faz-se 

necessário perspicácia do leitor para realizar o devido diálogo pretendido pelo gênero em 

análise.  

Deve ser considerada, durante a análise, a intertextualidade que a autora procura 

realizar com obras renomadas, textos bíblicos, ou menção a personagens da mitologia, 

estabelecendo uma releitura desses textos, pois como explica a própria autora na coletânea 

Mais de cem histórias maravilhosas (2015, p. 105), “um conto é apenas um conto, que eu 

conto, reconto e transformo em outro conto”. Desta forma, Marina Colasanti insere estas 

referências, realizando uma costura perfeita por meio de metáforas, intertextualidades e 

releituras.  

 

 

3.1 “O leite da mulher amada” e a alusão às Amazonas: a posse sobre o corpo feminino  

 

O leite da mulher amada 
 
No seio direito mamava o marido. Mamava o amante no esquerdo. Sem 
que um soubesse do outro, e o outro pensasse muito no um. Ambos, porém, 
cobiçando o peito que não lhes cabia, e que ela negava pretextando 
ardências – não fosse um esvaziar o seio reservado ao outro desencadeando 
um universo de ciúmes.  
Mas a posse garantida e o uso constante tornavam o marido cada vez mais 
exigente, sempre disposto a queixar-se da qualidade do leite. Ora parecia-
lhe muito amargo, ora invectivava por achá-lo fraco. E sempre afirmando 
que o outro seio deveria estar melhor, agredia a mulher por negá-lo, 
acusando-a inclusive de piorar propositadamente o produto.  
A necessidade de solução ficou patente para ela na tarde em que, tomada 
de desespero, surpreendeu-se invejando as Amazonas. Chamou o marido, 
e com voz contrita lhe disse que sim, ele tinha razão, fora nos últimos 
tempos esposa descuidada, permitindo que ele bebesse leite por vezes mais 
áspero que o das cabras. Isso não tornaria a se repetir. De agora em diante, 
um provador testaria o leite antes que chegasse aos lábios conjugais e, 
estando um seio ácido, recorreriam ao outro, para que nunca faltasse o 
precioso néctar a quem de direito.  
E foi assim que, tendo sido nomeado o amante para o cargo de provador, 
instalou-se este com lábios ávidos, sempre disposto a provar e comprovar, 
garantindo com sua experiência a satisfação do marido. Agora, um de cada 
lado, mamam os dois. Enquanto ela, generosa, se oferece na grande cama. 
(COLASANTI, 2010, p. 13) 
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O primeiro miniconto abordado é “O leite da mulher amada”, uma metáfora que 

aborda a divisão do tempo da mulher entre dois relacionamentos, usando da ação de 

amamentação. Uma mulher amamentava o marido e o amante, cada qual em cada seio, e 

mesmo assim, os dois reclamavam por não ter acesso ao seio da amada que não lhe era de 

direito, o que pode ser compreendido como sentimento de posse de ambos sobre o corpo da 

mulher, ou do descontentamento de não possuir o “objeto” desejado. Sob pressão, tanto do 

marido que possuía o seio direito e desejava o esquerdo, quanto do amante que insistia em 

provar o seio que não lhe era destinado, a protagonista se sente muito aborrecida, a ponto 

de invejar as Amazonas que, segundo o historiador Adriano R. Oliveira, em sua dissertação 

de mestrado intitulada ‘As amazonas no imaginário literário/iconográfico da ibero-américa 

no século XVI’, de 2016, na obra de Hipócrates, são retratadas como mulheres que 

 

não possuem o seio direito, pois quando são meninas, até mesmo crianças, 
suas mães lhes aplicam um aparelho de bronze na mama direita, construído 
para tal finalidade, depois de ficar vermelho [pelo fogo]; o peito se queima, 
de modo que se interrompe o seu desenvolvimento e transmite todo o seu 
vigor e plenitude ao ombro e braço direito. (HIPÓCRATES apud 
OLIVEIRA, 2016, p. 42) 

 

A ilustração representa o desespero e o desejo de mutilação para se livrar de uma 

situação opressora. Segundo Butler (2017, p. 35), “Beauvoir propõe que o corpo feminino 

deve ser a situação e o instrumento da liberdade da mulher, e não uma essência definidora e 

limitadora”. Assim como as guerreiras sentindo-se prejudicadas na arte da guerra, perante 

os homens, amputavam o seio direito para melhor manusearem arco e flecha, durante a 

batalha, demonstrando também a força física da mulher. De acordo com Perrot (2017), 

 

a pesquisa feminista recente por vezes contribuiu para essa reavaliação do 
poder das mulheres. Em sua vontade de superar o discurso miserabilista da 
opressão, de subverter o ponto de vista da dominação, ela (a mulher) 
procurou mostrar a presença, a ação das mulheres [...] o tempo das 
Amazonas, de Françoise d’Eaubonne [...] simpática e ardente 
demonstração da força física das mulheres. (PERROT, 2017, p. 152) 

 

A referência às Amazonas sempre é tomada como demonstração da força física da 

mulher e do quanto ela pode ser resistente. No contexto do miniconto, a esposa, além de 

resistência, precisa de astúcia para resolver a situação opressora. A figura da Amazona surge 

então como motivadora de coragem, uma vez que ela desejava amputar o seio direito, que, 

na narrativa, pertencia ao marido, ou seja, era o seio que representava a obrigação de esposa, 
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era a ligação com as amarras sociais que ela desejava romper. Para resolver o impasse, 

arruma um provador, o amante, para experimentar o leite antes do marido, a fim de que este 

sempre recebesse “o melhor em sua condição oficial de marido”. Novamente é abordada a 

situação de posse do corpo da mulher pelo homem, comum à cultura do patriarcado e causa 

importante também na resistência feminista. 

O miniconto possui palavras-chaves que indicam uma crítica sutil aos costumes 

matrimoniais e sociais. No trecho, “Mas a posse garantida e o uso constante tornavam o 

marido cada vez mais exigente” (COLASANTI, 2010, p. 13, grifos meus) destacam-se os 

termos posse e uso para mostrar como o marido se sentia em relação a ela, referindo-se à 

figura feminina como um objeto que ele tinha e usava, quando desejava.  

O trecho que narra sobre como o amante se sentia, “instalou-se com lábios ávidos, 

sempre disposto a provar e comprovar” (COLASANTI, 2010, p. 13), percebe-se apenas o 

regozijo na condição que lhe é dada de desfrutar do seio da amante. Uma vez que ele não era 

o marido, não possuía o seio direito, porque este era destinado ao parceiro oficial, segundo 

as leis sociais. Por sua vez, o marido também desejava o outro seio, simbolismo que 

representa o sentimento contínuo de posse, de forma tão explícita no texto, a ponto de sentir 

no direito de “queixar-se da qualidade do leite” (COLASANTI, 2010, p.13). O termo posse 

reduz imediatamente a esposa à propriedade privada do marido.  

Enfim, somente por meio de sua perspicácia é que a personagem consegue amenizar 

tais relações de opressão, mas sem se livrar delas. Valendo-se da vaidade masculina, que é 

alimentada pelo próprio patriarcado sob a ideia de que a mulher deve servir ao homem e a 

ele ser submissa, convence o esposo de que ele precisa encontrar um provador para que não 

mais provasse leite ruim. A mulher vive, ora em confronto com o marido, ora com o amante. 

Sobre esse jogo de poder com o masculino, Carrijo (2013, p. 142) afirma, 

 

grande parte dos minicontos de Marina Colasanti enfoca de maneira 
incisiva e recorrente as relações travadas pela mulher com o ser masculino, 
tanto no interior quanto no exterior do casamento (exterioridade essa vista 
como transgressão ao “sagrado espaço do lar”, por via da relação 
estabelecida com um amante”). 
 
 

O miniconto não fala de uma relação de amor entre a mulher e seu marido, ou entre 

a mulher e seu amante, e sim do embate entre uma mulher e os homens com os quais ela 

estabelece relação, neste contexto, pelo direito de decidir sobre seu corpo. E quando um 
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homem se acha no direito e posição de decisão sobre o corpo de uma mulher é porque o 

sistema vil sob o qual ele foi criado alcançou, com êxito, seu objetivo de crueldade.  

Como afirma Grosz (2000, p. 69) “a hostilidade do pensamento misógino em relação 

às mulheres e à feminilidade foi comumente racionalizada através da depreciação e derrisão 

dos corpos das mulheres.” Uma cultura de derrogação da mulher, ainda atual, estabelece dois 

tipos de corpos: um para a reprodução e o outro para o prazer. No primeiro caso, com o aval 

da família e da sociedade, ocorrem os matrimônios. O leite materno, no texto, é o símbolo 

do néctar, do prazer e a mama é a sentença que a mulher carrega por ter um corpo feminino. 

Grosz (2000, p. 67) afirma que  

 

O pensamento misógino frequentemente encontrou uma auto-justificativa 
conveniente para a posição social secundária das mulheres ao contê-las no 
interior de corpos que são representados, até construídos, como frágeis, 
imperfeitos, desregrados, não confiáveis, sujeitos a várias intrusões que 
estão fora do controle consciente. A sexualidade feminina e os poderes de 
reprodução das mulheres são as características (culturais) definidoras das 
mulheres e, ao mesmo tempo, essas mesmas funções tornam a mulher 
vulnerável, necessitando de proteção ou de tratamento especial, conforme 
foi variadamente prescrito pelo patriarcado. 
 
 

Se o pensamento misógino se fundamenta em atacar qualquer nuance feminina, o 

corpo feminino e a não compreensão de seu funcionamento é seu grande triunfo. É o que há 

de diferente, a oportunidade nunca vivenciada, a necessidade de caracterizá-lo como 

limitador não superável.  

Grosz (2000) de forma sucinta, apresenta como as três principais categorias de 

teóricas feministas abordam a questão do corpo. O Feminismo igualitário, primeira 

categoria, reconhece as especificidades do corpo feminino e de seus ciclos corporais como 

a lactação, a menstruação e a gravidez como limitadores ao acesso das mulheres a direitos e 

privilégios que a cultura patriarcal concede aos homens e que precisam ser superados a fim 

de que a mulher seja vista como igual nos espaços públicos, conceito defendido por 

Beauvoir, por exemplo. O Construcionismo social envolve a maioria das teóricas feministas 

e trata da construção social da subjetividade, acreditam que não é a biologia em si, mas as 

maneiras pelas quais o sistema social organiza e atribui significado à biologia é que é 

opressor para as mulheres. Desta forma, os traços associados à masculinidade e à 

feminilidade, seriam, idealmente, transformados e igualados através de uma transformação 

na ideologia, por meio da mudança de atitudes, crenças e valores e não o próprio corpo, 
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como defende Chodorow. Por fim, uma terceira categoria, a da Diferença sexual, contrasta 

com as duas primeiras por preocupar-se com o corpo vivido, o corpo representado e utilizado 

de formas específicas em culturas específicas. Recusa o dualismo mente/corpo. O corpo é 

visto como um objeto político, social e cultural por excelência e não o produto de uma 

natureza crua, passiva, que é civilizada, superada, polida pela cultura, como os estudos de 

Butler.  

O problema em relação ao corpo, descrito na narrativa, caracteriza-se mais com a 

primeira categoria, uma vez que a figura feminina percebe seu corpo como um problema, 

um limitador de seu potencial feminino, haja vista que este traz problemas com o marido e 

o amante. Cabe a ela superar essa limitação, afastando o problema do corpo em si e dando 

ênfase a outra característica que possuía, o poder do discurso. É ela quem apresenta a solução 

para a problemática em que se via.  

Se por um lado a narrativa traz crítica e reflexão sobre dificuldades encontradas pela 

personagem por causa do seu corpo, também exemplifica um topos descrito por Bloch 

(1995) sobre os ardis da fala feminina e a da misoginia que este estigma carrega. Bloch 

(1995) trata do discurso misógino enfrentado pelas mulheres desde a época medieval que as 

classificava no topos da mulher faladeira que tinham o dom do convencimento, fato que não 

a exaltava. Segundo o escritor, 

 

Já está latente muito antes do século XIX e mesmo antes da era cristã: a 
ligação do feminino com as seduções e ardis da fala. Ela é encontrada, por 
exemplo, nas sereias de Homero[...] Está presente na versão de Hesíodo da 
criação simultânea da mulher e da “fala mentirosa”, na figura de Pandora 
[...] (BLOCH, 1995, p. 24) 
 
 

O que se pode destacar, nessa narrativa, é que não importa como a mulher busque se 

libertar da opressão, ela sempre será julgada e culpada pela tradição do pensamento 

misógino. Se contesta a submissão de seu próprio corpo é subversiva, rebelde, insana; se usa 

da fala para se defender, é automaticamente ligada ao conceito de Eva, de mulher pecadora 

que usa a fala para convencer, segundo a visão que a mulher possui, no Velho Testamento. 

É o ser que, pela fala, semeou discórdia entre Deus e o homem, sua principal criação, 

segundo a narrativa da Queda.33 

 
33 Texto bíblico escrito em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 24, que narram a desobediência de Adão e 
Eva a Deus; o pecado e a expulsão do paraíso.  
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Segundo Bloch (1995, p. 25), “o topos da mulher tagarela prevalece particularmente 

no século anterior ao nosso. Uma enciclopédia médica do início do século XIX, no verbete 

Femme, caracteriza a mulher como instintivamente dada à conversação.” A ideia de que a 

mulher é mais faladeira que o homem é, segundo McLaughlin apud Bloch (1995, p. 25) 

“certamente uma das principais matérias-primas do preconceito antifeminista, uma das 

raízes profundas da nossa cultura na cultura medieval.” O topos da mulher tagarela persiste, 

até os dias atuais, em discursos antifeministas que caracterizam a mulher como insana 

quando esta se exalta para defender seu ponto de vista, e, ao homem como centrado, sensato 

ou reservado, quando possui uma natureza mais calada.  

 

 

3.2 “Quando já não era mais necessário” e a mulher de sal: o desejo feminino como um 

erro 

 

Quando já não era mais necessário 
 
"Beije-me", pedia ela no amor, quantas vezes aos prantos, a boca 
entreaberta, sentindo a língua inchar entre dentes, de inútil desejo. 
E ele, por repulsa secreta sempre profundamente negada, abstinha-se de 
satisfazer seu pedido, roçando apenas vagamente os lábios no pescoço e o 
rosto. Nem se perdia em carícias, ou se ocupava em despir-lhe o corpo, 
logo penetrando, mais seguro no túnel das coxas do que no possível 
desabrigo da pálida pele possuída. 
Com os anos, ela deixou de pedir. Mas não tendo deixado de desejar, 
decidiu afinal abandoná-lo, e à casa, sem olhar para trás, não lhe fosse 
demais a visão de tanto sofrimento. 
Mão na maçaneta, hesitou porém. Toda a sua vida passada parecia estar 
naquela sala, chamando-a para um último olhar. E, lentamente, voltou a 
cabeça. 
Sem grito ou suspiro, a começar pelos cabelos, transformou-se numa 
estátua de sal.  
Vendo-a tão inofensivamente imóvel, tão lisa, e pura, e branca, delicada 
como se translúcida, ele jogou-se pela primeira vez a seus pés. 
E com excitada devoção, começou a lambê-la. (COLASANTI, 2010, p. 
17). 
 
 

Este miniconto trata do desejo feminino e da forma como este é intimidado, ou até 

mesmo, hostilizado pela cultura patriarcal. É abordada a história de uma esposa que, cansada 

de implorar pelo amor do marido, ou dizendo mais explicitamente, pela reciprocidade nas 

carícias de uma relação sexual prazerosa para ambos, decide deixá-lo. Esse desejo de 

reciprocidade é evidenciado no trecho: “‘Beije-me’, pedia ela no amor, quantas vezes aos 
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prantos, a boca entreaberta, sentindo a língua inchar entre dentes, de inútil desejo” 

(COLASANTI, 2010, p. 17).  

O texto, enquanto crítica velada, ou implícita, apresenta a sentença da mulher que 

tenta desfazer a instituição do matrimônio, segundo a herança patriarcal discutida no 

segundo capítulo. Mesmo com a personagem sofrendo a falta de reciprocidade conjugal e o 

desprezo do marido, seu lugar era o casamento.  

No trecho “com os anos, ela deixou de pedir. Mas não tendo deixado de desejar, 

decidiu afinal abandoná-lo, e à casa, sem olhar para trás, não lhe fosse demais a visão de 

tanto sofrimento” (COLASANTI, 2010, p. 17), a personagem decide deixar a condição 

matrimonial para, enfim, partir em busca da situação desejada, a reciprocidade do desejo. 

Estes dois fatos já são suficientes para que esta seja punida, segundo o patriarcado, fugir da 

submissão em busca de reciprocidade sexual e abandono do lar (matrimônio).  

O termo “inofensivamente”, presente no trecho “vendo-a tão inofensivamente 

imóvel, tão lisa, e pura, e branca, delicada como se translúcida, ele jogou-se pela primeira 

vez a seus pés. E com excitada devoção, começou a lambê-la.” (COLASANTI, 2010, p. 18), 

merece destaque enquanto denúncia social presente na narrativa. O signo em destaque revela 

o tipo de comportamento que o marido desejava na mulher.  

A caracterização feita à esposa, agora estátua, por meio dos termos: imóvel, lisa, 

pura, branca e translúcida sugere uma intertextualidade com a famosa lenda mitológica 

Pigmalião e Galatéia34, contada pelo poeta romano Públio Ovídio Naso35, século I. A lenda 

conta a história de um rei chamado Pigmalião, exímio escultor. Decepcionado com as 

mulheres de sua região, devido à má fama delas, resolve construir para si a esposa perfeita 

usando mármore (eis que, logo no início da narrativa, pode-se perceber o típico pensamento 

misógino, naturalizado para a transmissão de ensinamento moral, que utiliza a mulher, 

atribuindo-lhe conduta duvidosa para que a punição lhe caia bem, ou seja, Pigmalião não se 

casava porque nenhuma mulher era digna dele). Pigmalião ao passar do tempo apaixona-se 

pela escultura e lhe dá o nome de Galatéia. Como nunca havia visto tamanha perfeição, ele 

vai até Afrodite, deusa do amor, implorando que a estátua ganhe vida. Afrodite tenta 

encontrar por toda a terra uma mulher tão perfeita como a escultura, porém, sem êxito, 

 
34 Disponível em: https://www.infoescola.com/mitologia-grega/pigmaliao-e-galateia/ Acesso em 05 de jan.de 
2021. 
35 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%ADdio Acesso em 05 de jan. de 2021.  



79 
 

concede vida à Galatéia que, imediatamente, apaixona-se pelo rei que tanto a amava. O casal 

tem filhos e vivem felizes.  

A lenda pose ser utilizada para ilustrar as expectativas criadas sobre o outro nos 

relacionamentos. Espera-se tanto a perfeição que somente um ser mitológico pode tornar as 

expectativas reais. Ao contrário de Pigmalião, que queria dar vida à esposa perfeita, o 

personagem marido do miniconto, viu a perfeição na esposa, a partir do momento em que 

ela se tornou estátua. Seja na lenda, ou no miniconto, existe um estereótipo de mulher 

perfeita que precisa ser atingido para que elas agradem seus maridos.  

No caso do miniconto, o marido nunca desejou tanto a esposa quanto naquele 

momento em que ela estava ‘inofensivamente imóvel’, a mercê de suas vontades. Segundo 

Carrijo (2013, p. 151), “para os homens, o deleite sempre foi um direito; para as mulheres 

um interdito ou, na melhor das hipóteses, uma concessão[...]”. Pela narrativa de um narrador 

onisciente, ao final da narrativa é possível observar que a falta do desejo em um, alimentava 

o desejo do outro, porque o que o marido desejava era uma mulher sexualmente submissa.  

Carrijo (2013, p. 151) afirma que “da mesma forma, pobres de afagos, maridos vários 

reduzem o corpo das próprias mulheres a mero instrumento de masturbação, apoderando-se 

violentamente do corpo feminino sem esperar dele resposta ou reação”. Desta forma, pode-

se inferir que quando ele a vê totalmente submissa ao desejo masculino, imóvel e inofensiva, 

incapaz de expressar desejo algum, é que ele a deseja. O que fica exposto é que sua vontade 

era dominar qualquer ação da esposa e o fato dele perceber que ela sentia, queria e desejava 

por algo, tornava-a o contrário de tudo que ele mais desejava.  

De acordo com Carrijo (2013, p. 149-150), “em vários de seus minicontos, Marina 

Colasanti revela a faceta deteriorada do casamento enquanto instituição opressora do ser 

feminino em vários aspectos. No conto ‘Quando já não era mais necessário’ [...] tal 

deterioração das relações conjugais se expressa no campo da sexualidade.”  

Observa-se no trecho citado a referência à palavra casa, colocada no texto, logo após 

a palavra marido, como se fossem organismos distintos, e, na verdade eram. A casa era só 

casa, não era mais lar para que pudesse ser sobreposta ao termo marido. No entanto, ao 

deixar a casa ela deixa também a condição de esposa submissa e, portanto, merece punição. 

Esta parte do texto trata do arrependimento, da insegurança e da culpa que sente a mulher 

em enfrentar o sistema patriarcal, optar por um divórcio e seguir adiante.  

No trecho “e lentamente, voltou a cabeça. Sem grito ou suspiro, a começar pelos 

cabelos, transformou-se numa estátua de sal” (COLASANTI, 2010, p. 17) pode-se inferir, 
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entre outras, duas percepções principais. A primeira é que, uma vez liberta da situação 

opressora, ela deveria ter seguido adiante, sem culpa, este seria seu triunfo, mas olhar para 

trás revelou seu fracasso, então foi punida por não conseguir sustentar sua decisão de 

subversão.  

Pode-se estabelecer aqui uma metáfora que traz o ensinamento de que quem não 

conseguem romper com as amarras da submissão está condenado a uma vivência estática e 

sem sentido. A segunda percepção é voltada à analogia feita à mulher de Ló, tratada no 

segundo capítulo, no subtítulo “O texto bíblico e a perpetuação dos topoi de inferiorização 

feminina” que confere à mulher um papel secundário no contexto bíblico.  

As duas narrativas, o miniconto e o texto bíblico, apresentam personagens femininas 

que foram punidas pelo fato de olharem para trás, ou seja, de demonstrarem dúvidas, ou 

desobediência. A mulher do miniconto não confiou em si e a mulher do texto bíblico não 

confiou em Deus. Existe, nestas situações, conceitos que formam um paradoxo. Se a mulher 

vai embora, atrás de seus desejos, está condenada ao insucesso, enquanto esposa. Se a mulher 

cede, para ter êxito como esposa, está condenada ao insucesso, enquanto mulher.  

 

 

3.3 “Nunca conspurcando a família” e a máscara que recobre a culpa 

 

O miniconto “Nunca conspurcando a família”, apresentado no primeiro capítulo, é 

narrado com teor irônico e contado por um narrador-observador que discorre sobre uma 

personagem feminina que tem uma rotina de esposa e também uma rotina de amante, como 

pode ser percebido no trecho “duas vezes por semana, o amante ia buscá-la diante da casa 

da costureira [...]” (COLASANTI, 2010, p. 23). Para que a personagem pudesse se entregar 

aos prazeres oferecidos pelo amante, ela impunha uma condição: “exigia ela que o amado se 

despisse no banheiro e de lá viesse, nu, o rosto coberto por uma máscara negra” 

(COLASANTI, 2010, p. 23). Se a mulher impõe condições, não pode ser vista como 

submissa.  

A máscara, que nesse contexto vai além de um objeto simbólico, é uma exigência da 

mulher ao amante, no intuito de experimentar, sem remorsos, os prazeres de outro que não 

fosse o esposo, porém, outras interpretações para esta exigência são possíveis. Devido ao 

título enfatizar o cuidado com a família, quando o leitor passa ao enredo, percebe que, 

contrariamente, algumas palavras acabam sendo evidenciadas no texto como: amante, motel, 
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máscara, gemidos, paixão. Nesse contexto, a máscara assume um caráter de mistério e como 

tudo que não pode ser reconhecido, ou explicado pela humanidade, acaba por ser mais 

atrativo.  

O uso de máscara no decorrer da história da humanidade sempre teve diversos fins, 

fosse por questões religiosas, teatrais e outras manifestações culturais, o acesso à máscara 

sempre representou a oportunidade de penetrar em um de imaginação, ou seja, um universo 

que não fosse o real. Desta forma, uma dualidade pode estar presente na intenção da 

personagem, que poderia apenas querer experimentar uma outra realidade, ou sufocar sua 

culpa escondendo-a por trás do abjeto.  

De qualquer forma, a máscara é um importante elemento desta narrativa, pois ela é a 

condição que permite a entrega feminina sem culpa. O prazer, o motel, o amante e a máscara 

da narrativa podem remeter à máscara de Dionísio, que, segundo a mitologia grega, era o 

deus do vinho, do erotismo e da orgia. A ele eram celebradas festividades em que todos 

usavam máscaras e isso acontecia porque seus adoradores acreditavam que o próprio deus 

transitava entre os convidados também de máscara.  

Segundo o historiador belga e especialista no estudo da Grécia Antiga, Marcel 

Detienne, “Dioniso se apresenta sempre sob a máscara do estrangeiro. É o deus que vem de 

fora; ele vem de Outro Lugar”, (DETIENNE, 1988, p.19), fator que caracteriza ainda mais 

o não compromisso, o passageiro, o prazer efêmero.  

No miniconto, a figura do amante também pode ser lida como uma referência, ou 

alusão, ao deus Dionísio, pois ele também é um estrangeiro mascarado que ora está presente, 

ora ausente. Ele não pertence à relação oficial da mulher, que é o matrimônio, ele é o 

estrangeiro. Segundo Detienne (1988, p. 22- 23), 

 

A situação de estrangeiro marca profundamente a personalidade de 
Dionísio. [...] Através da máscara que lhe confere uma identidade 
figurativa, Dioniso afirma sua natureza epifânica de deus que não para de 
oscilar entre a presença e a ausência. É sempre um estrangeiro, uma forma 
para ser identificada, um rosto para ser descoberto, uma máscara que o 
esconde tanto quanto o revela.  
 
 

Assim como Dionísio, o amante usa a máscara porque esse elemento remete à 

encenação, a uma outra vivência, muito pertinente pela situação colocada na narrativa. Nesta 

referência, de certo modo tão implícita, entre o amante e o deus Dionísio, o fato de maior 
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relevância sobre a máscara é que o objeto é uma exigência da mulher para que os encontros 

aconteçam.  

É impossível falar de cultura patriarcal, sem mencionar a família e sua constituição, 

segundo este sistema social. Uma possibilidade de leitura para analisar o emprego do verbo 

“conspurcar”, utilizado no título do miniconto, é que ele foi minuciosamente escolhido para 

retratar a intenção narrativa. Segundo o Dicionário online de Português, o verbo 

conspurcar36 é: 

 

1. verbo transitivo direto: Manchar a reputação de alguém; danificar a 
integridade de alguém; desonrar [...] Tornar sujo colocando sujeira; sujar. 
2. verbo transitivo direto e pronominal: Passar a se comportar de maneira 
vil; tornar-se repulsivo e abjeto; corromper-se. [...]  
Etimologia (origem da palavra conspurcar). Do latim conspurcare. 
 
 

O termo atribui ao miniconto o valor normalizado pelo contexto patriarcal de que a 

mulher é a única responsável por manchar o nome da família, como reafirma a narrativa e a 

História, pois raramente houve-se relatos de homens que “mancharam” a honra da família, 

uma vez que, no contexto patriarcal, a educação sexual ou cultura sexual masculina é 

bastante livre, se comparada à educação da mulher. 

Nos trechos “o amante ia buscá-la diante da casa da costureira” (COLASANTI, 

2010, p 23) e “o homem mascarado capaz de arrancar-lhe do corpo tais prazeres” 

(COLASANTI, 2010, p. 23), os verbos grifados sugerem as ações da narrativa. Estas ações 

não são executadas pela personagem mulher, ela presencia as ações do amante, que a busca 

e que lhe arranca prazer. A subversão feminina, na narrativa, também está na permissão e na 

forma como esta mulher “contorna” os contratos sociais. Ao fim e ao cabo, ela está se 

relacionando com outro homem, mas não conspurca a família porque se vale de um artifício 

que lhe minimiza ou retira a culpa. Já que o rosto do homem está coberto, quem poderia 

afirmar que não era o marido? 

É salutar que o leitor tenha sempre um olhar crítico para com os minicontos 

colasantianos, pois, frequentemente, o que está sendo contado está entremeado por detalhes 

que podem ser ainda mais reveladores, auxiliando na compreensão e interpretação de uma 

narrativa escrita de forma tão perspicaz.  

 

 
36 Disponível em: https://www.dicio.com.br/conspurcar/ Acesso em 21 de jul. de 2020.  
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3.4 “Perdida estava a meta da morfose”: conto de fadas ou miniconto de 

“desencantamento”?  

 

Perdida estava a meta da morfose 
 
Durante todo o verão, o sapo coaxou no jardim, debaixo da janela da moça. 
Até que uma noite, atraída por tanta dedicação, ela desceu para procurá-lo 
no canteiro. E entre flores o viu, corpo desgracioso sobre pernas tortas, 
gordo e verde, os olhos saltados, aguados como se chorando, o papo 
inchado debaixo da grande boca triste. Que criatura era aquela, repugnante 
e indefesa, que com tanto desejo a chamava? A moça abaixou-se, apanhou 
o sapo e, carregando-o nas pregas da camisola, levou-o para a cama. 
Naquela noite o sapo não coaxou. Suspirou a moça, descobrindo as 
viscosas doçuras do abismo.  
Mas, ao abrir-lhe os olhos, a manhã seguinte rompeu seu prazer. Sem aviso 
ou pedido, o sapo que ela recolhera à noite havia desaparecido. Em seu 
lugar dormia um rapaz moreno. Bonito, porém, semelhante a tantos outros 
rapazes morenos e louros que haviam passado antes por aquela cama, sem 
jamais conseguir fazê-la estremecer.  
A seu lado, sobre o linho, jazia inútil a pele verde. (COLASANTI, 2010, 
p. 41) 

 

A minificção “Perdida estava a meta da morfose” narra a história de uma moça que, 

cansada de ser incomodada por um sapo que coaxava sob sua janela, durante todo o verão, 

decide certa noite resgatá-lo da escuridão, transportando-o para sua cama. Ali, a narrativa 

sugere que ela e o convidado tiveram uma noite de prazeres sexuais, porém, na manhã 

seguinte, o amante revela-se um rapaz comum.  

Para início de análise, é importante destacar no título a separação da palavra 

metamorfose como uma leitura de que o processo de transformação não obteve êxito, ou não 

foi completo. A metamorfose, segundo o título, foi falha, pois ao final da transformação, 

como observa-se no trecho “em seu lugar dormia um rapaz moreno. Bonito, porém, 

semelhante a tantos outros rapazes morenos e louros que haviam passado antes por aquela 

cama, sem jamais conseguir fazê-la estremecer” (COLASANTI, 2010, p. 41), 

implicitamente está a ideia de que a moça estava um tanto decepcionada com a aparência do 

rapaz. Se a palavra meta, no título, for compreendida como objetivo, e a palavra morfose, 

como processo de adquirir ou dar forma, entende-se que a meta esperada com a 

transformação ocorrida não foi alcançada, segundo a frustração visível da moça, ao final da 

narrativa.  

Por mais que a narrativa em análise trate do gênero miniconto e possua aspectos 

suficientes para ser classificado como tal, elementos constituintes de outros gêneros estão 
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presentes na sua construção. O texto possui mais de uma possibilidade de leitura, traço 

comum ao gênero, porém a mais evidente acaba despertando no leitor a sensação de estar 

lendo um conto de fadas, pois há um personagem sapo, que se transforma em um homem, 

como nos casos de encantamento muito comuns em contos de príncipes e princesas, e, com 

isso, o elemento mágico, também bastante comum deste tipo de narrativa.  

Faz-se pertinente explorar os elementos constituintes do gênero conto de fadas para 

a comprovação de que o texto em análise apenas utiliza-se de alguns elementos deste gênero, 

a fim de realizar a intertextualidade que lhe é característica, entretanto, a narrativa em estudo 

é miniconto, por mais se pareça com uma narrativa simples, ou apresente nuances deste 

gênero. Coelho (2000, p.164-165), afirma que 

 

determinadas narrativas que, há milênios, surgiram anonimamente e 
passaram a circular entre os povos da Antiguidade, transformando-se com 
o tempo no que hoje conhecemos como tradição popular. De terra em terra, 
de região a região, foram sendo levadas por contadores de histórias, 
peregrinos, viajantes, povos emigrantes, etc., até que acabaram por ser 
absorvidas por diferentes povos e, atualmente, representam fator comum 
entre as diferentes tradições folclóricas. 
 
 

O conto de fadas, considerado uma narrativa simples, segundo a autora, trata de uma 

narrativa de transmissão oral. Seus temas tendem a contemplar assuntos e costumes de uma 

realidade local, ensinamentos sobre a cultura de um povo, entretanto podem abordar temas 

universais como o triunfo do bem sobre o mal e a recompensa de ter boas atitudes.  

A observação dos conceitos, acerca de contos de fadas, de Coelho (2009), do filósofo 

e linguística búlgaro Tzvetan Todorov, em sua obra As estruturas narrativas (2006), e da 

escritora e crítica de arte Kátia Canton, na obra Conversa com madame: Perrault nos salões 

franceses (1997), faz-se necessária para a compreensão do gênero em comparação. Segundo 

Coelho, em seu livro O conto de fadas: símbolos mitos arquéticos, “os contos de fadas 

caracterizam-se pela presença do elemento “Fada” (COELHO, 2009, p. 78), enquanto 

Canton (1997) afirma que o que caracteriza esses contos não é a presença ou a ausência de 

fadas, ideia semelhante a Todorov (2006). De acordo com Canton (1997, p.15),  

 

Fadas foram criadas para diferenciar os contos de gente rica, que vivia 
perto do rei, dos contos dos pobres, que moravam no campo. Personagens 
mágicas, com roupas de tule branco, chapéus pontiagudos e varinhas de 
condão, as fadas faziam um modelito na França do século 17, do mesmo 
modo como o estilo punk ficou na moda nos anos 80.  
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 Segundo a autora, o conto de fadas geralmente continha este elemento, porém o que 

realmente o caracteriza era a presença de qualquer personagem que remetesse à ideia de 

magia, riqueza, beleza. Eram histórias voltadas a um determinado público e classe social. Já 

para Todorov (2006, p. 160),  

 
no caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais não provocam 
qualquer reação particular nem nas personagens nem no leitor implícito. 
Não é uma atitude para com os acontecimentos que caracteriza o 
maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos. Os contos de 
fadas, a ficção científica são algumas variedades do maravilhoso; mas eles 
já nos levam longe do fantástico. 
 
 

O autor afirma que acima de acontecimentos sobrenaturais, o conto de fadas deve 

possuir um tipo de escritura distinta que o caracteriza como uma narrativa maravilhosa. Não 

há a exigência de algo sobrenatural para que este seja reconhecido como pertencente ao 

gênero. Dessa forma, uma possível explicação para o nome “conto de fadas”, apesar de nem 

todas as histórias apresentarem fadas, seria uma maneira de marcar um tipo de conto. 

Segundo Coelho, na obra O conto de fadas (1987, p. 15), “os contos de fadas têm, 

portanto, como ponto de partida um encantamento, uma metamorfose, que levam à aventura 

da busca.” O miniconto apresenta uma metamorfose, ou situação de encantamento, 

referências da literatura infanto-juvenil, porém, para sua interpretação e análise, somente 

essa leitura não é suficiente, pois, entre o maravilhoso e o conto de fadas, segundo Coelho 

(2000): há entre eles uma diferença essencial em função da problemática que lhes serve de 

fundamento. Geralmente, os contos maravilhosos giram em torno de problemas sociais ou 

materiais, como o aparecimento de uma fortuna para melhorar a vida do protagonista. Já o 

conto de fadas está ligado ao ensinamento moral, a condição amorosa ou matrimônio.  

De acordo com a psicóloga e pesquisadora Adriana S. V. P. de Castro, no artigo 

‘Diálogos entre literatura clássica infantil e psicanálise’ (2008), uma característica 

importante dos contos de fadas é a presença da metáfora que é capaz de apresentar os dramas 

e conflitos principais por meio do simbólico. Desta forma, esse tipo de narrativa traduz, por 

meio dessa figura de linguagem, a mensagem a quem o texto se destina. E a metáfora 

presente na narrativa pode ser entendida como uma crítica explícita aos padrões de beleza, 

conferidos aos príncipes encantados das narrativas ficcionais, quando longos trechos são 

destinados à descrição de sua beleza e coragem, padrões estes reproduzidos no mundo real 

pelos padrões da moda atual. 
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Devido às referências trazidas da literatura infanto-juvenil, como a figura do sapo, 

intertextualidade com o conto ‘O rei sapo’, dos irmãos Grimm, é comum tentar ler a 

personagem como princesa e esperar um comportamento típico desse tipo de personagem, 

como sofrer por um príncipe, ficar presa na torre ou ser salva por um grande amor, porém, 

não há no texto nenhuma citação que a caracterize desta forma. A narrativa faz menção a um 

abismo, no trecho “descobrindo as viscosas doçuras do abismo” (COLASANTI, 2010, p. 

41), possível referência à genitália feminina. Mesmo com tantos elementos que sugerem que 

a personagem é uma princesa, definitivamente, o miniconto deixa claro que ela é apenas uma 

moça comum. Embora seja a responsável, involuntariamente, pela transformação ocorrida 

com o sapo, ela não tem nada de mágico, nem de referência maravilhosa, talvez isso a torne 

tão subversiva e real.  

A decisão da moça em levar o sapo para o quarto denota certa previsibilidade de 

possível metamorfose, devido às referências que o leitor possui, advindas dos contos de 

fadas. Entretanto, o que difere esta de outras narrativas é que a transformação não era 

desejada pela moça, como insinua a autora no trecho “mas, ao abrir-lhe os olhos, a manhã 

seguinte rompeu seu prazer. Sem aviso ou pedido, o sapo que ela acolhera à noite havia 

desaparecido” (COLASANTI, 2010, p. 41). Desta forma, pode-se dizer que o texto é, talvez, 

um miniconto de “desencantamento”, o desencantamento da moça pelo sapo transformado 

em rapaz.  

O trecho “naquela noite o sapo não coaxou. Suspirou a moça [...]” (COLASANTI, 

2010, p. 41, grifos meus) apresenta uma relação de ação e reação, pois o sapo não coaxou 

para fazer a moça suspirar, como se a autora brincasse com as palavras e com as ações 

conferidas ao animal e ao ser humano, ocorrendo então a personificação do sapo. Esta ação 

é acentuada pela atribuição de características humanas a ele, como mostra o trecho “o papo 

inchado debaixo da grande boca triste”. (COLASANTI, 2010, p. 41, grifo meu). 

Enquanto miniconto, este texto tem como função principal a realização de uma ampla 

crítica social: primeiramente, à educação sexual da mulher, sob o regime do patriarcado, em 

que esta não possui liberdade sexual; em seguida, aos padrões sociais que exigem que as 

mulheres se comportem como princesas e que os homens sejam bonitos e galantes como 

príncipes. Em ambos os casos há subversão destes valores.  

É interessante observar também que o sapo a chama com desejo: “atraída por tanta 

dedicação, ela desceu para procurá-lo no canteiro. [...] Que criatura era aquela, repugnante e 

indefesa, que com tanto desejo a chamava?” Ora, se ele tinha tanto desejo, não poderia ela 
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finalmente se satisfazer? Há a possibilidade, por uma leitura intertextual, de ele ser um rapaz 

enfeitiçado que precisava de uma moça para lhe quebrar o feitiço. Como ele a chamava com 

tanto desejo, ela pode ter imaginado que, com ele, poderia se satisfazer, levando-o a sua 

cama e convidando-o ao sexo: “Suspirou a moça, descobrindo as viscosas doçuras do 

abismo”.  

Ela parecia querer apenas que um homem correspondesse aos seus impulsos sexuais: 

“tantos outros rapazes morenos e louros que haviam passado antes por aquela cama, sem 

jamais conseguir fazê-la estremecer”. Havia tido outras experiências sexuais insatisfatórias 

com rapazes e imaginou que, quem sabe, com o sapo não poderia ser diferente, mas, ao final, 

era só mais um rapaz bonito, preocupado apenas com sua própria satisfação sexual. Assim, 

o texto, distanciando-se cada vez mais do conto de fadas, termina sem o típico final feliz.  

 

 

3.5 - “Canção para Hua Mu-lan” e o mito da donzela-guerreira  
 

 
A narrativa “Canção para Hua Mu-lan”, apresentado no capítulo 1 para exemplificar 

elementos composicionais do miniconto, retrata a história de uma protagonista feminina com 

caracterização composta por forças semânticas opostas implícitas no trecho “Donzela, 

quando soube que o inimigo ameaçava as fronteiras do seu país, vestiu a couraça de couro 

de rinoceronte, cingiu o elmo, e partiu para a guerra” (COLASANTI, 2010, p. 71, grifos 

meus). 

Uma possível leitura e, até mesmo conveniente, é que a utilização do adjetivo 

donzela, no início da narrativa, tenha a função de fazer com que o leitor busque em suas 

referências todo o estereótipo de donzela que ele conhece, para que, em seguida, esse 

apanhado cultural seja derrubado pela caracterização da personagem feminina que se segue 

no texto, causando reflexão e possíveis mudança de conceitos. O miniconto, cuja 

característica, entre outras, é causar reflexão acerca de um tema e, neste caso, desconstruir 

aspectos culturais misóginos, alcança, dessa forma, êxito.  

A minificção consegue imprimir a ideia de tempo, utilizando a questão estética do 

cabelo para exemplificar que um longo período se passou, como no trecho “durante anos 

seus negros cabelos esvoaçavam nas batalhas. [...] Muitos fios brancos rajam os cabelos da 

donzela” (COLASANTI, 2010, p. 71). Desta forma, o leitor toma conhecimento de que a 

donzela lutou por muitos anos, por conseguinte, não teve tempo para se ocupar de outros 
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afazeres, comprovado em “que não aprendeu a fiar. Que não aprendeu a tecer. E que agora 

debaixo de um salgueiro dorme e dorme [...]” (COLASANTI, 2010, p. 71).  

A referência ao cabelo da donzela também pode assumir a intenção de caracterizá-la 

como feminina e mulher, como no trecho “durante anos seus negros cabelos esvoaçavam nas 

batalhas [...]” (COLASANTI, 2010, p. 71), trecho que ilustra a sensualidade da mulher, 

refletida nos negros cabelos esvoaçantes, sugerindo que, durante as batalhas, ela não se 

intimidava por ser uma mulher no meio dos generais.  

O texto demonstra a figura feminina como uma brava guerreira, o que pode ser 

inferido a partir do trecho “os generais compuseram canções em seu louvor. E muitos cavalos 

trocou, que tombavam sob as flechas. Nos exércitos, ao pé das fogueiras, contavam-se os 

seus feitos” (COLASANTI, 2010, p. 71). Todavia, por mais êxito que ela possa ter 

alcançado, em nenhum momento o narrador refere-se a ela desta forma, guerreira. O 

miniconto inicia e termina com a personagem recebendo apenas um adjetivo – donzela – e, 

nesse sentido, uma possível leitura é a de que caracterizar, de forma genérica, as donzelas 

como frágeis e delicadas é um pensamento misógino. Desta forma, uma crítica contra os 

estereótipos da mulher está posta. Destarte, uma possível leitura desta narrativa é a intenção 

de desconstrução do significado cultural que envolve o termo donzela. Enquanto donzela, 

sob um pensamento patriarcal, esta deve se preparar para o matrimônio e toda a carga social 

que este representa. De acordo com Carrijo (2013, p. 146), 

 

em várias nações ocidentais, desde menina, a mulher é convidada a ver 
com bom grado, nas brincadeiras infantis, a realização das atividades 
domésticas e das obrigações maternais: há todo um arsenal de utensílios 
domésticos produzidos em forma de brinquedo para a menina, enquanto a 
boneca reluz como metáfora do bebê que futuramente ela irá gerar e criar, 
num misto de ternura e abnegação.  
 

Avessa a esta cultura patriarcal, a donzela do miniconto estabelece uma ruptura com 

o padrão apresentado até aqui, pois não se prepara para a relação conjugal, ela parte para a 

guerra numa tentativa de ilustrar uma personagem feminina que pode transitar por diversos 

e inesperados espaços, sem ter que se encaixar, seja no perfil da donzela frágil, seja nos 

moldes da mulher subversiva aos valores e costumes patriarcais.  

Pela compreensão que se tem no decorrer da narrativa, ela escolhe ser donzela e 

guerreira, entretanto, por mais que fosse aceita entre os “generais”, os anos se passam e as 

consequências de suas escolhas também se apresentam. No trecho “rechaçado o inimigo, 
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apagaram-se as fogueiras, e os soldados voltaram a suas casas” (COLASANTI, 2010, p. 71), 

a ideia embutida no texto é de que os soldados têm uma vida para a qual voltar, já a donzela 

não. Não sabia fiar, não aprendeu a tecer e o que lhe resta é uma vida de lembranças.  

Segundo Livia Maria Rosa Soares e Diógenes B. Carvalho, pesquisadores em 

literatura, em seu artigo ‘Tecendo novos horizontes: questões de gênero nos contos 

infantojuvenis A moca tecelã e Além do bastidor, de Marina Colasanti, publicados na revista 

Estudos de Gênero e a Literatura para Crianças e Jovens: um diálogo pertinente, 

 

Marina Colasanti desmonta vários valores veiculados pelos contos de fadas 
clássicos, sem necessariamente desacreditá-los; contudo constrói novas 
releituras sobre o gênero. Isso em uma linguagem esteticamente 
trabalhada, cheia de imagens poéticas. Além disso, há a preferência por 
finais abertos, que possibilitam uma interação mais significativa com as 
imagens simbólicas do texto. (SOARES E CARVALHO, 2015, p. 125) 
 
 

Este é o cerne do sucesso das narrativas curtas colasantianas, em tão “pouco texto” 

ocorre a desconstrução de um conceito, a reflexão acerca deste e a oportunidade de novas 

formulações, a partir de finais abertos que permitem inúmeras possibilidades.  

Um outro aspecto bastante relevante na narrativa é a dualidade semântica contida nas 

palavras tear e couraça, uma vez que tear sugere a delicadeza e couraça, a força. O tear foi 

criado para o manuseio da mulher e a couraça para o homem, o detentor da força. A narrativa 

realiza a subversão ao tornar a donzela uma guerreira, contrariando os ideais do patriarcado. 

Para ilustrar a ideia presente no miniconto, pode-se recorrer aos estudos de Grosz (2000, p. 

68) que afirmam:  

A opressão patriarcal justifica-se a si mesma [...] vinculando as mulheres 
muito mais intimamente aos corpos do que os homens e, através dessa 
identificação, restringindo os papéis sociais e econômicos das mulheres a 
termos (pseudo) biológicos. Apoiando-se no essencialismo, no naturalismo 
e no biologismo, o pensamento misógino confina as mulheres às exigências 
biológicas da reprodução. 
 
 

É evidente que a donzela, segundo a opressão patriarcal, deveria se preparar para o 

casamento e para a reprodução. Este tipo de discurso misógino busca consolidar a ideia de 

que homens e mulheres possuem diferentes papeis na sociedade e a crítica proposta pela 

narrativa é que mesmo depois de tanta glória, durante as batalhas, a personagem feminina 

volta para casa e não é capaz de se ocupar dos afazeres domésticos que a sociedade a impõe.  
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Segundo Beauvoir (1980, v.2, p. 165), “o destino que a sociedade propõe 

tradicionalmente à mulher é o casamento. Em sua maioria, ainda hoje, as mulheres são 

casadas, ou o foram, ou se preparam para sê-lo, ou sofrem por não o ser”, por isso o fato de 

não saber tecer ou fiar é motivo de crítica à personagem, junto de outro fato também tão 

incomodo, o de não ter se casado. Desta forma, ela pode até ocupar espaços masculinos, 

desde que cumpra também sua “obrigação” feminina, discurso, equivocadamente, 

naturalizado para as mulheres realizam dupla jornada de trabalho.  

Piscitelli (2009, p. 118) afirma que “toda discriminação costuma ser justificada 

mediante a atribuição de qualidades e traços de temperamento diferentes a homens e 

mulheres, utilizados para delimitar seus espaços de atuação”. Embora esta prática – atribuída 

aos termos tecer e fiar, enquanto metáfora – possa parecer arcaica, ainda se faz presente, no 

século XXI, e continua sendo naturalizada, quando uma mulher, numa entrevista de 

emprego, é questionada sobre seus filhos.  

Como afirma Beauvoir (1970), olhando para o contexto ocidental da década de 40, 

para que a mulher consiga se libertar da dominação masculina e opressora é preciso ir além 

da reforma nas leis que garantem o voto, por exemplo. É fundamental enfrentar os aspectos 

sociais que situam a mulher em um lugar inferior na sociedade e, para que isso aconteça, é 

salutar o combate ao conjunto de elementos que impede que ela seja autônoma, como: o 

direito a uma educação que vai além de preparar a mulher para o casamento e a reprodução; 

o direito ao casamento por amor e não de caráter opressivo somente para conseguir proteção 

e ser aceita na sociedade; o direito livre à maternidade e a possibilidade de escolha em 

relação a ela; o direito à liberdade sexual, permitida somente ao homem; o direito à igualdade 

no trabalho e às oportunidades de profissão digna e bem remuneradas, a fim de alcançar 

independência financeira real.  

Oito décadas, após desse apanhado audacioso de direitos feministas, feito por 

Beauvoir, muitos espaços já foram conquistados pelas mulheres e podem ser vislumbrados, 

entre eles a independência financeira, o poder de decisão, o acesso à cultura, que aos poucos, 

retiraram a mulher do espaço, exclusivamente, doméstico, a liberdade sexual. Isso não 

significa que a realidade sociocultural, em que elas estão inseridas, é detentora de uma 

maturidade igualitária ideal, longe disso. Enquanto for preciso lutar contra o feminicídio no 

Brasil, não se poderá falar em igualdade de sexo, o que pode ser feito é evidenciar uma 

redução da distância entra eles.  
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Retomando o miniconto, pode-se afirmar que a autora estabelece um diálogo com a 

história da donzela-guerreira, um estereótipo que transcende séculos, desde os mitos na 

antiguidade, como a deusa Palas Atenas37, filha de Zeus, deusa da sabedoria, das artes, da 

inteligência e da guerra na mitologia grega, que prezava pela justiça entre as pessoas; 

passando por figuras da história, como Joana d’Arc38, a jovem francesa que foi queimada 

aos 19 anos em praça pública, acusada de heresia e feitiçaria por um tribunal eclesiástico 

inglês e francês, posteriormente reconhecida como heroína que garantiu vitórias ao exército 

francês, durante a Guerra dos Cem Anos (1337 – 1453), considerada, hoje, Santa Padroeira 

da França; a Rainha Ginga39, Nzinga Mbandi, guerreira que nasceu no século XVI e que em 

um contexto de lutas e resistência contra a ocupação portuguesa, impôs sua autoridade aos 

chefes locais, conquistou o reino vizinho de Matamba e tornou-se uma forte figura política 

na região; e chegando na literatura com personagens femininas como Diadorim40, de Grande 

sertão: veredas, mulher que se finge de homem para guerrear e nunca sentir medo.  

O texto também realiza, até mesmo no título, referência ao poema oriental A balada 

de Mulan, escrito no século VII. O poema narra a história de Hua Mulan, ou Fa Mulan, 

personagem conhecida na cultura chinesa, desde a Dinastia Tang (618-907)41, como uma 

moça que decide se alistar no exército para proteger o pai doente, e, para isso, precisa se 

disfarçar de homem, já que o governo não aceitava o alistamento de mulheres. A leitura do 

poema, a seguir, é importante para a realização de contrapontos entre sua protagonista e a 

personagem do miniconto:  

 

A balada de Mulan 
 
[...] Junto à porta, Mulan tece, 
Quando, de repente, a lançadeira cessa 
Ouve-se um suspiro cheio de angústia 
Oh, minha filha, quem está em sua mente? 
Oh, minha filha, quem está em seu coração? 
Não há ninguém em minha mente 
Não há ninguém em meu coração 
Mas na noite passada li sobre a batalha [...] 
O nome de meu pai está em todas as contas 

 
37 Disponível em: https://www.hipercultura.com/atena-caracteristicas-deusa-grega/ Acesso em 23 de jul. de 
2020.  
38Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2018/05/joana-darc-relembre-
historia-da-guerreira-e-santa-francesa.html Acesso em 23 de jul. de 2020. 
39 Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?p=53160 Acesso em 23 de jul. de 2020.  
40 Disponível em: https://dialogosliterarios.files.wordpress.com/2013/03/2.pdf Acesso em 23 de jul. de 2020.  
41 Disponível em: https://ibrachina.com.br/cultura/conheca-a-lenda-da-heroina-chinesa-mulan/. Acesso em 21 
de dez. de 2020.  
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Ah, meu pai não tem um filho crescido 
Ah, Mulan não tem um irmão mais velho 
Mas comprarei uma sela e um cavalo e me unirei ao exército no lugar de 
meu pai [...] 
 
Na alvorada ela se despede da família [...] 
 
Ela atravessa altas montanhas como uma águia nas alturas 
Das tempestades do norte, no frio que fustiga, ecoa o sino do guarda 
A luz fria e azulada do gelo ilumina sua armadura 
Generais morrem em cem batalhas 
Nosso guerreiro está de volta 
Dez anos voaram 

  
Em seu retorno, ela é convocada a ver o Imperador 
No palácio, ela recebe a mais alta honra 
Ela é promovida ao mais alto cargo 
O Imperador lhe concede centenas de milhares em prêmios [...] 
Gostaria que me emprestasse um cavalo veloz que me leve de volta para 
casa 

  
Quando o pai e a mãe ouvem que ela está chegando, vão esperar abraçados 
no portão [...] 
 
Então logo tiro a roupa do guerreiro e silenciosamente ponho meu antigo 
vestido 
Junto à janela penteio meus cabelos 
Em frente ao espelho pinto meu rosto 
E quando saio para encontrar meus companheiros eles estão perplexos e 
impressionados 

  
Por doze anos lutamos como camaradas 
A Mulan que conhecemos não era uma mulher graciosa 
Dizem que conhecemos uma lebre segurando-a pelas orelhas 
Há sinais para distinguirmos 
Suspenso no ar, o macho chutará e se debaterá,  
enquanto que as fêmeas ficarão paradas, com os olhos a lacrimejar 
Mas se ambos estão no chão a pular em liberdade singela, quem será tão 
sábio para dizer se a lebre é ele ou ela?42 

 

Entre as versões que existe sobre a lenda, algumas contam que a guerreira revela que 

é mulher apenas ao final da batalha, causando muita admiração. Já outras, narram que Mulan 

teria revelado sua identidade um dia antes da batalha, com isso obteve respeito pela coragem 

e a cumplicidade dos companheiros de batalha.  

Alguns contrapontos que se pode levantar em relação à personagem do miniconto é 

que a Mulan “original” sabe tecer, como aparece explícito no início do poema: “Junto à 

 
42 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hua_Mulan Acesso em 21 de dez. de 2020.  
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porta, Mulan tece”, o que a difere da Hua Mu-lan da mininarrativa que não teve tempo de 

aprender a tecer e amarga essa consequência, uma vez que, findada a guerra ela se vê sem 

nenhuma função. A protagonista do poema tem uma família para reencontrar, já que foi por 

causa do bem-estar dessa família que ela decide ir à guerra, enquanto a outra personagem é 

só e assim continua, mesmo ao voltar para casa. A questão da vaidade feminina também está 

presente no texto original quando Mulan busca por suas vestes antigas, o vestido, e pinta seu 

rosto com a finalidade de surpreender os colegas de batalha. Uma possível leitura é que ela 

sentia orgulho de ser mulher e queria revelar o fato a todos, como prova de que o gênero não 

a impediu de cumprir sua missão.  

A personagem do miniconto não apresenta nenhum desses traços feminilizantes e sua 

volta para casa significa o fim de um tempo de glórias que agora, só existe nos seus sonhos. 

Para Mulan, o maior prêmio, após a guerra, seria o reencontro com a família e a certeza de 

que ela havia poupado o pai idoso de um grande perigo, enquanto para Hua Mu-lan era a 

glória em si, era sonhar com os grandes feitos destes dias em que os generais lhe cantavam 

louvores.  

O que todas estas representações femininas que povoam a mitologia, a história e a 

literatura têm em comum é a necessidade de assumir um papel masculino para ter acesso a 

um espaço, designado pelo contexto patriarcal, ao longo dos séculos, como essencialmente 

masculino. Este acesso se dá por meio de uma caracterização masculina, seja ela 

indumentária ou atitudinal, haja visto que o contexto de guerra nunca foi de caracterização 

feminina pela sociedade.  

 

3.6 “Atrás do espesso véu” e a questão do dote 

 

A narrativa “Atrás do espesso véu”, cujo texto foi apresentado no capítulo 1, tem um 

título bastante sugestivo e propositalmente selecionado, pois sua presença é suficiente para 

instigar o leitor a conhecer a história O código sociocultural do véu remete a uma dualidade, 

uma vez que representa tanto o sagrado como o sensual, de acordo com o contexto 

observado.  

No texto bíblico, o véu é o elemento que afasta o homem de Deus, impedindo que 

este conheça a verdade, como exposto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, “mas, quando 

se converterem ao Senhor, então o véu se tirará.” (BÍBLIA, II Coríntios, 3:16, 2012, p. 221). 
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Entretanto, para a instituição igreja, também representa o respeito à casa de Deus, pois 

algumas religiões adotam o uso de véu pelas mulheres em cultos religiosos.  

Para a mitologia, “o símbolo do véu43, tem um significado duplo e aparentemente 

incoerente já que pode ser tanto uma forma de revelar ocultando ou uma forma de ocultar 

revelando. Tudo o que é oculto em parte, como a maior parte dos mistérios, convidam ao 

conhecimento. Por outro lado, tudo que é demasiado revelado pode-o ser para 

deliberadamente ocultar algo.”  

Em 1998, o jornal Folha de Londrina publicou um artigo intitulado “Literatura sob 

o véu”44, estabelecendo uma metáfora entre o objeto e os pseudônimos utilizados pelas 

mulheres, prisioneiras da tradição, que, enquanto escritoras, nos Emirados Árabes, precisam 

adotar nomes como “Eco das privações”, “Música eterna”, “Tristeza” ou nomes masculinos 

“Mayssun al Jalidi”, pseudônimo usado por uma mulher pertencente a uma família 

tradicional do país, para divulgarem sua literatura. Todavia, a mesma cultura que usa o véu 

para esconder a capacidade intelectual da mulher e sua aparência, no Oriente Médio, também 

o utiliza para sensualizar o seu corpo, por meio de representações artísticas, como a dança. 

Desta forma, fica evidente que o uso da palavra véu para intitular a narrativa foi 

cirurgicamente escolhido.  

De todos os minicontos analisados até aqui, este talvez seja o mais hostil com a figura 

feminina, haja visto que nada pode ser mais nocivo para a atuação da mulher, ao longo da 

história, do que o cerceamento de sua vontade e o fato de ser “vendida” pela família, por 

meio dos casamentos arranjados.  

O uso do termo vendida não tem a ver com o dote, uma vez que quem recebe bens 

materiais pelo casamento é o marido. Subentende-se, porém, um teor de comercialização, no 

sentido de que um casamento arranjado só era oficializado se este fosse “vantajoso” para 

ambas as famílias. O contexto da narrativa é elaborado por palavras-chaves que o distancia 

da cultura ocidental, como: véu, camelo, deserto, caravana, aproximando-o de sociedades 

em que este tipo de matrimônio ainda pode ser vislumbrado nos dias atuais, segundo os 

estudos da pesquisadora Elizabeth S. Abrantes, em sua tese de doutorado ‘O dote é a moça 

educada: mulher, dote e instrução em São Luís na Primeira República’ (2010). 

 
43 Disponível em: https://www.infopedia.pt/$veu-(mitologia) Acesso em 23 de jul. de 2020. 
44 Disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br/folha-2/literatura-sob-o-veu-102892.html Acesso em 
23 de jul. de 2020.  
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Neste tipo de relação, defendido pelo sistema patriarcal, a mulher é objetificada e o 

dote funciona como uma espécie de garantia de que todos serão beneficiados com a união. 

Tenta-se amenizar o conceito contido nesta situação, afirmando que o valor pago pela família 

da mulher é para seus cuidados na nova casa, mas é a reverberação de um processo que a 

insere no casamento, numa situação de inferioridade pré-definida. O dote pode ser 

considerado um dos maiores símbolos de inferiorização do feminino ao longo da história.  

A narrativa em análise retrata a despedida da mulher à família, conforme o trecho: 

“Disse adeus aos pais e, montada no camelo, partiu com a longa caravana na qual seguiam 

seus bens e as grandes arcas do dote.” (COLASANTI, 2010, p. 45). A despedida dos pais 

pode ser entendida como representação da ruptura com a vida de solteira, sob o cuidado do 

pai, para o início da vida matrimonial, sob os cuidados do marido. Este trecho relata a 

naturalização do ato de entregar a filha e uma boa quantia para que o marido tivesse a certeza 

de que aquele matrimônio seria bom para ele.  

Segundo Beauvoir (1970, v. 1, p. 101), “Na época em que o gênero humano se eleva 

até a redação escrita de suas mitologias e de suas leis, o patriarcado se acha definitivamente 

estabelecido: são os homens que compõem os códigos. É natural que deem à mulher uma 

situação subordinada.” A implantação do dote e a forma como ele é orientado à mulher é um 

dos inúmeros casos em que a mulher foi prejudicada pela lei e tratados redigidos pelo 

patriarcado. Bloch (1995, p. 232), sobre a divisão de herança e os fatores que originavam o 

dote feminino, na cultura inglesa, até o século XII, escreve: 

 

Em contraste com os bens imóveis – o immobilier, que era transmitido 
através dos homens e constituía um propres, sinônimo de herança e 
também de posse plena –, o que era transmitido através das mulheres e 
referido na lei inglesa como chattel eram os bens móveis, sinônimos 
praticamente do dote. A propriedade feminina consistia em roupas, louça, 
móveis e, acima de tudo, dinheiro.  
 
 

Estes bens passavam a compor um conjunto responsável por formar a imagem social 

da mulher, elemento necessário para aumentar-lhe o valor na hora da escolha do matrimônio. 

Os filhos homens não precisavam se preocupar porque seus bens eram permanentes e não 

passavam por desvalorização, sempre teriam independência financeira. Segundo Bloch 

(1995), por volta do século XI, em Roma, os casamentos eram acompanhados de uma troca 

de presentes – dotes – em que o presente oferecido pelo noivo era irrisório perto do presente 

da noiva, parte relevante, enquanto condição para o reconhecimento legal da união.  
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Abrantes (2010) afirma que em muitos países, principalmente na Índia, o dote é parte 

constituinte da decisão do casamento, tornando-se um peso para as mulheres e situação de 

intensa opressão. Muitas mulheres são vítimas de crimes cometidos pelo noivo ou marido 

quando não têm possibilidade de pagar o dote prometido pela família. Nos casos mais 

comuns são abandonadas, nos mais cruéis, assassinadas. Por este motivo, na Índia, o 

casamento continua sendo um “fardo” para milhares de mulheres, que, comumente, optam 

pelo suicídio ou são mortas pelos “cobradores” com quem se casaram. Infelizmente essa 

prática não é comum somente em países do oriente, pois, segundo Abrantes (2010, p. 11),  

 

No Brasil, ao contrário da Índia, o costume do dote entrou em declínio 
lentamente desde o século XIX e desapareceu ao longo do século XX, 
mesmo que ainda estabelecido em lei45. O regime dotal que vigorou na 
sociedade brasileira, nas diferentes legislações, da colônia à república, 
procurou fazer do dote um “amparo legal” para a mulher casada, ao mesmo 
tempo em que reforçava sua condição de tutelada e a impedia de sobreviver 
por si própria.  
 
 

A pesquisadora afirma que há registros no Brasil de violência contra a mulher por 

causa de dotes, além de abandono do lar por não recebimento ou até mesmo abandono da 

mulher, após o recebimento do dote pela família. De acordo com o artigo ‘A assistência 

caritativa a infância abandonada e desvalida na cidade de São Paulo no século XIX’, 

publicado na revista Antíteses (2011), de Robson Silva, professor e pesquisador em serviço 

social, uma vez abandonadas, era comum que estas mulheres fossem acolhidas em asilos ou 

casas de recolhimento, como por exemplo, as condições em que viviam as mulheres na Santa 

Casa de Misericórdia:  

 

O recolhimento proporcionava lugar de refúgio para as enjeitadas que 
haviam sido sustentadas pela Misericórdia46 durante três anos e depois 
colocadas em casas de família, às vezes com resultados insatisfatórios. [...]: 
reunia sob o mesmo teto mulheres das mais variadas procedências, era 
subordinada a autoridades leigas e dependia de recursos advindos de 
esmolas, legados piedosos, aluguel de imóveis e juros. (VENÂNCIO apud 
SILVA, 2011, p. 963). 
 

 
45 O Código Civil Brasileiro, promulgado em 1916 vigorou no Brasil até 2002 e estabelecia o regime dotal 
como uma modalidade do regime de bens entre os cônjuges.  
46 Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, um espaço de recolhimento para pessoas em condição de 
vulnerabilidade mantida pelo Estado e por doações.  
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Essas mulheres nunca poderiam se sustentar e sempre viveriam sob uma tutela, fosse, 

primeiramente, do pai ou família, depois do marido que as abandonava e por último de 

instituições sociais. Também poderiam voltar para a casa de outras famílias, a fim de ajudar 

nos afazeres domésticos e criação dos filhos.  

Marcílio (apud ABRANTES, 2010, p. 11) relata que o Estado mantinha a Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo e ofertava dotes para que estas mulheres pudessem arranjar 

matrimônio,  

 

Mas o dote servia também de chamariz para rapazes pouco escrupulosos, 
ávidos apenas em receber o dinheiro, pouco preocupados com o casamento 
e, menos ainda com a esposa. Houve casos dolorosos de meninas que 
depois de casadas, tendo o marido recebido o dote, logo abandonaram suas 
esposas ou, pior, usaram de toda sorte de violências contra elas.  
 
 

A partir destas pesquisas, pode-se observar que o dote nunca protegeu a mulher da 

opressão no casamento, nunca teve também a real intenção de a amparar.  

Desta forma, o trecho do miniconto que narra a despedida da moça acaba por 

evidenciar “seus bens e as grandes arcas do dote” como crítica e esta lei que sempre 

inferiorizou a figura feminina. Nota-se que tudo que tem valor segue na caravana, a mulher, 

os bens, as grandes arcas com o dote. Destes termos, o único que possui descrição são as 

arcas, acompanhadas do adjetivo “grandes’ para especificar qual dos três possuía maior 

valor.  

Na narrativa, a mulher é conduzida por um homem até seu destino, como se este fosse 

responsável por decidi-lo, explícito no trecho “este é aquele com quem viverás para sempre” 

(COLASANTI, 2010, p. 45), dito pelo chefe da caravana. Este trecho, para a cultura 

ocidental, pode ser visto como exemplo de misoginia, porque não dá a mulher o direito de 

decidir seu próprio destino e ainda coloca a mulher na condição de mercadoria em 

negociação, pois fica claro que ela tinha um valor, representado pelo dote que oferecia. Ela 

vai ao encontro do esposo arranjado levando uma arca, a arca do tesouro.  

Um outro aspecto que deve ser observado é o grau de importância que é dado ao 

homem e à mulher para a obtenção das núpcias. No trecho “atravessaram desertos, 

atravessaram montanhas. Chegando afinal à terra do futuro esposo, eis que ele saiu de casa 

e veio andando ao seu encontro.” (COLASANTI, 2010, p. 42), nota-se que a mulher 

percorreu um longo percurso para encontrar o noivo, enquanto este, apenas teve o esforço 

de caminhar a distância da casa até onde a caravana estava parada. Entretanto, ao contrário 
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do que o momento espera, a moça, até então submissa à sentença, opta pela subversão aos 

costumes familiares e culturais, sob os quais foi criada e, com uma atitude, explica a escolha 

deste conto para análise da representação da mulher subversiva.  

Contrariando a tradição e os costumes de seu povo “ela pegou a ponta do espesso véu 

que trazia enrolado na cabeça, e com ele cobriu o rosto, sem que nem se visse os olhos. 

Assim permaneceria dali em diante. Para que jamais soubesse o que havia escolhido, aquele 

que a escolhera sem conhecê-la.” (COLASANTI, 2010, p. 45). A expressão “dali em diante”, 

naquele contexto, significa “para sempre”, como se a narrativa permitisse a ela ter o controle 

de seu destino.  

Como afirma Beauvoir (1970, v.1, p. 10), “a humanidade é masculina e o homem 

define a mulher não em si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. 

[...] Ela não é senão o que o homem decide que seja [...]”. O texto leva à compreensão de 

que figuras masculinas – pai, chefe da caravana, marido – sempre decidiram quem a mulher 

seria e, por último, haviam decidido que seria esposa subserviente, contudo a narrativa, 

contrariando os preceitos masculinos, concede-lhe autoridade sobre si mesma, uma 

autonomia latente, quando o desfecho, de forma aberta, permite que a última decisão seja a 

dela. Por fim, ela decide seu destino e o do marido, condenado a nunca conhecer por inteiro 

a mulher que escolheu.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A obra de Marina Colasanti, sob o recorte do miniconto, gênero pelo qual a escritora 

possui grande apreço, manifestado publicamente em entrevistas, artigos e ensaios, trata de 

cuidar da imensidão que é o mundo dos relacionamentos. O livro Contos de amor rasgados, 

de onde as narrativas curtas foram retiradas, apresenta uma gama de representatividades e 

está longe de ser uma homenagem à mulher, porque lá, entre protagonistas de suas vidas, há 

também mulheres que possuem consciência de sua situação de opressão, porém não se 

subvertem; há mulheres que somente se sentem femininas com a realização das tarefas 

domésticas, devido à influência da cultura patriarcal; há homens que oprimem suas mulheres 

ou a objetificam; enfim, há espelhos diversos de uma sociedade desigual, no que se refere à 

questão do gênero. Sendo assim, após a análise do protagonismo evidenciado em cada um 

dos noventa e nove minicontos, focando nas representações femininas da obra, chegou-se a 

nove principais representações, por entender que estas davam conta de ilustrar as nuances 

que se pretendia encontrar nas personagens femininas.  

O modo sensível de abordar temas tão complexos como os vivenciados por estas 

personagens é que colabora para classificar a obra de Marina Colasanti como parte essencial 

de um “acordar feminino” que, mesmo discreto, já pulsava latente, na década de 80. Segundo 

a própria escritora, por ser feminista, devia-se ocupar das causas das mulheres 

(COLASANTI, 2013), e como o fez brilhantemente. Mesmo que a mulher representada em 

uma minificção não fosse subversiva, seu comportamento era instrumento de análise crítica 

e causava reflexão sobre a situação de diversas mulheres, assim, o objetivo era alcançado. 

Devido a esta diversidade de características literárias, a obra colasantiana é tomada de 

análise, ano após ano, para auxiliar na construção de trabalhos, a partir de leituras deste 

conjunto literário tão profícuo às mais diversas discussões.  

O primeiro capítulo deste trabalho procurou demonstrar a grandiosidade da obra de 

Marina Colasanti para a literatura brasileira contemporânea e, por fim, acredita-se que ela 

tenha sido uma das precursoras do debate sobre a condição feminina no Brasil e na literatura 

brasileira, utilizando-se do miniconto – gênero que na época transitava, clandestinamente, 

pela literatura nacional – porém sem uma intencionalidade bem diagnosticada, ocorrida mais 

tarde com Spalding (2008) e Scholhammer (2009), entre outros. O fato de o miniconto 

permitir, de imediato, o acesso ao ato narrado, à essência dos personagens e às revelações 
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que causam impacto repentino fez com que este gênero ganhasse espaço na literatura 

contemporânea e se consolidasse como gênero literário na década de 1990, com a obra de 

Dalton Trevisan, entre outros.  

Por ter uma estética muito própria, é fulcral voltar-se para sua construção e observar 

a escolha minuciosa do léxico, uma vez que o uso das palavras é restrito, e, mesmo assim, 

deve compor um todo que gera entendimento na tessitura do enunciado. Isso posto, percebe-

se que o miniconto é a combinação perfeita entre sintaxe e morfologia, porém comportando-

se com certa liberdade na sua essência o que torna ideal sua não comparação com os padrões 

estabelecidos para este ou aquele gênero. Assim, era o gênero necessário para a realização 

da análise devido ao seu alto teor irônico e crítico, exímio causador de reflexão sobre a 

condição e nível de leitura de mundo do leitor. Desta forma, concorda-se com Cechinel 

(2013, p. 6) quando esta reúne os conceitos de Zavala (2004), Lagmanovich (2006), Rojo 

(2009) e Andres-Suárez (2010) para afirmar que o miniconto é “um microtexto literário 

narrativo ficcional em prosa fortemente marcado por estratégias para a obtenção da 

hiperbrevidade e por elementos da estética pós-moderna.”  

O segundo capítulo deste trabalho destinou-se a analisar os conceitos de misoginia e 

patriarcado, uma vez que seria buscado nas personagens femininas, representações de 

subversão e de consciência de sua condição de mulher sob tais aspectos. Ora, para identificar 

a subversão, é preciso ter lúcido a que se está subvertendo, para isso, mergulhou-se nos 

conceitos do patriarcado e da misoginia e refletiu-se como estas ideias detratam a mulher, a 

fim de fundamentar tão profundamente uma cultura ao longo dos séculos. Percebeu-se 

então, que desde a antiguidade, com Aristóteles e, em seguida, com os textos bíblicos, houve 

um projeto exitoso, não somente de silenciamento da mulher, como de inferiorização e 

invisibilidade, com o aval da filosofia. Para isso, atribuiu-se a figura feminina toda sorte de 

malefícios para fazê-la se calar.  

Bloch (1995) expõe, minuciosamente, a história da misoginia que acometia a mulher 

em seus mais diversos aspectos, entre eles a beleza e o discurso, dois pilares da detratação 

da mulher que, ainda no século XXI, precisam passar por desconstrução, pois a misoginia 

ensinou que se a mulher é bonita, não tem inteligência, e, se é inteligente, fala demais e é 

insana, falastrona e precisa ser calada. Se a mulher não tinha capacidade para a autonomia 

financeira era necessário o dote. Bloch (1995) afirma que, ao longo da história, esta prática 

foi pensada de forma a garantir que a mulher, com o passar do tempo, tornasse-se 

dependente. Assim, em sua versão final, o dote feminino era composto de bens móveis que, 
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brevemente, se extinguiriam. Desse modo, percebe-se que, ainda hoje, no século XXI, as 

consequências dessas decisões são bastantes prejudiciais e podem ser verificadas tanto da 

vida empírica, quanto na representação de mulher presente na literatura. Em suma, abordar 

conceitos tão complexos como misoginia, patriarcado e subversão, pensando em seus 

efeitos para a construção social do indivíduo mulher é, sem dúvida, material de estudo e 

análise para muitas décadas.  

As representações do feminino analisadas nos minicontos apresentaram 

protagonismos distintos, ou em atuar para a subversão aos valores opressivos impostos, ou 

em aceitar a condição, cultura e pedagogia em que foram criadas, usando-as como crítica 

ao sistema, que a autora utiliza para denunciar os efeitos do patriarcado na História e seu 

projeto bem definido de inferiorizar a mulher, seu corpo e sua representação.  

A análise dos minicontos permitiu a reflexão sobre alguns topoi, que, no passado, 

foram usados para desacreditar a figura feminina, entre eles, a ideia de que a mulher é ligada 

a forças demoníacas, portanto, herdeiras de EVA; a mulher bela é desejada, logo, ela trai; a  

mulher bela não possui inteligência; a mulher é falastrona e ligada aos ardis da fala. Cada 

topos contribuiu para a condenação da imagem da mulher, marginalizando-a na construção 

histórico-social e reverberando até os dias atuais. Somente por meio da ampliação das 

discussões sobre gênero será possível que tais discursos sejam desnaturalizados e a mulher, 

ou mulheres, possam, então, iniciar um processo de construção social e histórica. A partir 

desta reflexão, percebe-se a importância que a literatura assume diante da possibilidade de 

discutir conceitos acerca dos diferentes aspectos de representação da mulher e de causar 

reflexão sobre sua condição dentro desse universo de construção do “ser feminino”.  

Procurou-se trazer para a análise textos permeados por diversas representações, dessa 

forma, o segundo capítulo analisou três dos nove contos escolhidos. Estes três textos tratam 

de representações da mulher que, criadas sob o patriarcado, veem sentido na vida privada e 

se orientam, enquanto mulheres, pelos afazeres domésticos, sejam elas casadas ou solteiras. 

Sua honra é sua devoção ao trabalho doméstico. Com crítica latente, as referências destes 

minicontos, constituídos por humor e ironia, carimbam a concepção de que o maior malefício 

da dominação masculina é a matriz cultural da mulher, a partir da violência simbólica, citada 

por Bourdieu (2012). 

Analisadas as concepções acerca de patriarcado e misoginia, o terceiro capítulo tratou 

de analisar a subversão identificada na figura feminina, apresentada em cada miniconto. O 

capítulo intitulado “Subversão feminina: uma ‘desobediência’ necessária”, destaca o termo 
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desobediência como efeito de ironia e faz referência tanto aos textos bíblicos, que pregam a 

obediência da mulher ao marido, quanto aos valores intrínsecos do sistema patriarcal. Neste 

momento do trabalho, analisou-se as personagens, a partir das impressões evidenciadas, 

situações lhe eram impostas pela sociedade, sistema, criação, cultura, matrimônio e como 

reagiam ao combater estes valores nocivos. Por fim, apresentou-se, nesta parte da pesquisa, 

uma análise de cada personagem escolhida para compor o grupo de representação da 

subversão da mulher.  

O texto “O leite da mulher amada” exemplificou a representação da mulher detentora 

do poder de discurso e persuasão, que consegue garantir sua sobrevivência na relação 

matrimonial. A referência às Amazonas embasou uma discussão que fundamenta muitas 

teorias feministas que é o corpo da mulher como empecilho a ser superado ou instrumento 

de distinção do masculino, segundo os estudos de Grosz (2000). O texto é ilustrador da 

crítica à questão da posse do corpo feminino pela figura masculina, mas também revela 

nuances de uma mulher perspicaz que burla as regras sociais de origem patriarcal. 

O miniconto “Quando já não era mais necessário” e sua referência à mulher de Ló 

que, por desobediência, é punida, sendo transformada numa estátua de sal, tal qual a 

protagonista, focou na questão do desejo feminino e do quanto o patriarcado abomina a ideia 

da igualdade sexual, entregando ao homem o privilégio de uma educação sexual livre. 

Mesmo sendo castigada e sofrendo a maldição por tentar deixar um casamento sem sucesso, 

há subversão na busca de um relacionamento em que ela possa expressar seus desejos e ser 

retribuída.  

A mininarrativa “Nunca conspurcando a família” permitiu uma análise minuciosa do 

verbo (um tanto arcaico) conspurcar, empregado de forma proposital com o intuito de deixar 

recair sobre a mulher, as consequências do erro, no caso, a traição, pois seu significado 

‘manchar’ sempre esteve estreitamente ligado à figura feminina com denotação de vergonha, 

manchar a honra da família. Porém, ela encontra um subterfúgio que justifique seu ato, a 

máscara que simboliza, uma espécie de passagem secreta para o prazer, o acesso ao 

imaginário, sem que essa perca sua condição de esposa. A protagonista é subversiva, ela dá 

permissão para os encontros com o amante e ainda faz exigências, o que a coloca em situação 

de dominação. 

O miniconto “Perdida estava a meta da morfose” presenteou a análise com diversos 

aspectos do universo fantástico e dos contos de fada, subvertidos a uma condição do 

presente, perdendo seu caráter de “era uma vez”. Uma possível leitura deste texto, é que as 
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inúmeras referências dos contos juvenis, como sapo embaixo da janela, transformação do 

sapo em homem, o abismo que separa o quarto da moça tal qual as torres onde princesas são 

confinadas, tendem a levar o leitor a uma cena inocente de contos maravilhosos que é, 

rapidamente, desconstruída pelas ações de subversão da personagem principal, que deixa 

claro que o sonho do príncipe encantado não pertence a todas as mulheres e que ela apenas 

gostaria de viver uma experiência diferente. A subversão ocorre pela atitude e, 

principalmente, pela ruptura da relação de poder que o homem impõe à mulher, por meio do 

sexo, afinal, ela escolhe resgatar o sapo e levá-lo para a cama, porém, ao final de tudo, ela 

se frustra ao perceber que o parceiro era exatamente como tantos outros que ela conheceu, 

preocupado somente em satisfazer seu próprio desejo.  

O texto “Canção para Hua Mu-lan” abordou um personagem mítico que é a donzela-

guerreira, figura que compõem a história de diversas civilizações e é apresentada no texto 

como uma crítica à mulher que não se ocupa dos afazeres domésticos – espaço privado – e 

que, futuramente, é punida por isso. A protagonista não aceita somente o adjetivo donzela 

que lhe é atribuído, no início do miniconto. Ela se faz guerreira na luta dos homens; é 

aclamada por eles; cumpre seu papel; volta para casa. Mesmo que seja preciso pagar o preço 

de não ter aprendido tecer e fiar, ela vive com as lembranças das batalhas que lutou e do 

lugar que obteve quando na guerra e, desta forma, esta mininarrativa cumpre seu papel de 

desmontar os valores propagados por contos clássicos como, por exemplo, os de fada, 

construindo novas releituras, segundo Soares e Carvalho (2015). O conceito da mulher 

doméstica é superado, realocando-a em qualquer espaço desejado.  

Por último, o foco narrativo deste miniconto está sob a mulher que não aceita seu 

destino e decide subverter-se aos valores religiosos, familiares e sociais. “Atrás do espesso 

véu” apresentou uma mulher que passou por uma transformação, por meio da subversão. Em 

pouco espaço narrativo, esta representação do feminino sai do lugar de submissão a rígidas 

normas sociais, firmadas em um regime de sociedade patriarcal, e coloca-se na posição de 

responsável pela sua própria história, contemplando a atitude que se esperava reconhecer 

nas personagens selecionadas para esta análise bibliográfica.  

Ao final da análise, pode-se perceber como a literatura, representada neste trabalho 

por meio do gênero miniconto, da autora Marina Colasanti - escritora reconhecida por dar 

voz à mulher -, tem um papel fundamental de humanização e transformação de realidades. 

Seus textos provocam, intrigam e causam reflexão. Sua literatura dialoga com o leitor tão 

intimamente que, qualquer tipo de assunto, convocado para a discussão, apresenta-se com 
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leveza e possibilidades, pois, enquanto arte, consegue estabelecer conexões entre a realidade 

ficcional e empírica, permitindo que aconteça uma análise dos próprios valores para que, por 

meio de revisões histórico-sociais sejam reconstruídos, a fim de que a cultura misógina seja 

interrompida para que a mulher seja vista e respeitada como indivíduo social que precisa ter 

representatividade urgente, transitar e compor todos os espaços.   
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