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RESUMO 

 

 

FERRARI, Elir. A representação dos atores sociais e a imagem da mulher no contexto do 

discurso feminista em contos de Marina Colasanti. 2010. 70f. Dissertação (Mestrado em 

Letras) - Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

 

O livro Contos de amor rasgados, de Marina Colasanti, foi publicado em 1986, década 

de consolidação das conquistas do movimento feminista (Pinto, 2003). O feminismo almejava 

uma mudança de mentalidade, mudança nas práticas sociais e nos discursos sobre a mulher 

(ibid.). Entretanto, a mulher nos contos é representada de forma peculiar, frustrando as 

expectativas de uma imagem positiva esperada de uma literatura produzida por uma autora 

feminista. Este estudo propõe a análise dos contos de Marina Colasanti, destacando algumas 

questões acerca da representação dos atores sociais em textos-contos que pretendem veicular 

um discurso de liberação da mulher. Para tanto, dez contos representativos do todo foram 

selecionados para compor o corpus e utilizou-se o sistema sociossemântico para a 

representação dos atores sociais proposto por van Leeuwen (1997) e a Linguística Sistêmico 

Funcional de Halliday (2004) como ferramentas de análise. Nosso enfoque é o da Análise 

Crítica do Discurso de Fairclough (1995), que tem dedicado seus estudos às mudanças sociais 

através dos discursos. Consideramos que o movimento feminista se inscreve em algumas 

mudanças. Nessa perspectiva, Bourdieu (2005) afirma que, apesar do movimento feminista, 

muito pouco mudou, prevalecendo, ainda, a dominação masculina e a violência simbólica. As 

categorias de van Leeuwen (op. cit.) da exclusão e inclusão dos atores sociais no discurso 

servem de instrumental para uma análise mais detalhada das relações homem-mulher, 

permitindo desvelar algumas questões feministas tematizadas nos contos, questões descritas 

por Pinto (op. cit.) e apontadas por Bourdieu (op. cit.). Os resultados da análise dos contos 

demonstram que a mulher ora está totalmente excluída, ora é representada como um pano de 

fundo (encobrimento), ora é enfraquecida (apassivada) em favor de seu marido/amante. 

Assim, os conflitos gerados a partir das ações do homem sobre a mulher nos contos 

confirmam certas preocupações do discurso feminista. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marina Colasanti; discurso feminista; análise crítica do 

discurso; linguística sistêmico funcional; representação dos atores sociais. 

 



ABSTRACT 

 

The book Contos de amor rasgados, by Marina Colasanti, was published in 1986, a 

decade of consolidation of all the achievements conquered by the Brazilian feminist 

movement (Pinto, 2003), which fought for a change in mentality, in social practices e in 

discourses about the women’s conditions (ibid.). In the short stories, however, the woman 

portrayed is represented in a peculiar way, breaking all expectations of a positive image that a 

feminist author should bring about. This study is an analysis which focuses on some details 

about the representation of social actors in short stories that intend to carry the discourse of 

women’s liberation. To do so, we selected ten representative stories from the book and 

analyzed them in accordance with van Leeuwen’s sociosemantic system for the representation 

of social actors (1997) and Halliday’s Functional-Systemic Linguistics. Our approach in this 

study is also based on Fairclough’s Critical Discourse Analysis (1995), as he has been 

dedicating his studies to discourse and social change, of which feminism is an expression of. 

In this sense, however, Bourdieu (2005) asserts that very little has really changed despite the 

feminist movement, since man’s domination and symbolic violence still prevail. Van 

Leeuwen’s categories, such as exclusion and inclusion of social actors in discursive 

representations, is our tool for a detailed analysis of the relationship between men and 

women, revealing the feminist questions described by Pinto (op. cit.) and highlighted by 

Boudieu (op. cit.), which are included in the stories. The results demonstrate that the woman 

in the stories was sometimes completely excluded, sometimes backgrounded, and some other 

times made weak by passivation in relation to her partner/husband/boyfriend/lover. The 

conflicts generated by the actions of men towards women confirm the concerns of the 

feminist discourse. 

 

KEYWORDS: Marina Colasanti; feminist discourse; Critical Discourse Analysis; 

Systemic-Functional Linguistics; Representation of Social Actors. 
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INTRODUÇÃO  

 

Qualquer pessoa que leia desprevenidamente o livro Contos de amor rasgados, de 

Marina Colasanti, deve estranhar. Trata-se de um livro repleto de contos curtíssimos e muitas 

vezes impactantes, pois sua estrutura livre de excessos, enxuta e compacta, muitas vezes 

intrigam o leitor com um tom árido, outras vezes levam diretamente a um ponto, em outras 

simplesmente nos deleitam. Ao ler os minicontos pela primeira vez, um fato me chamou a 

atenção logo nas primeiras páginas: ali estava um texto para além de uma literatura simples ou 

medíocre, havia ali o projeto de escritura visava a um engajamento que, embora talvez não se 

sinta desde o início, vai cooptando o leitor, fazendo-o refletir sobre as questões apontadas nas 

estórias. Algumas estórias são óbvias, outras, nem tanto. Mas certamente o leitor terá passado 

por momentos de reflexão quando chegar ao fim do livro. O engajamento está, assim, 

implicado nessa cooptação do leitor para a reflexão. Quando apresentados a amigos, colegas e 

professores, os textos jamais passaram por uma leitura simples, pelo contrário, geraram 

sempre algum debate, de ordens às vezes diversas.  

Por outro lado, se o leitor não está desprevenido, se sabe do percurso histórico por que 

seguiu a autora Marina Colasanti, de sua obra, de seu envolvimento de alguma forma com o 

feminismo, de suas atividades na década de 1980, qualquer dúvida que possa ter surgido com 

relação ao engajamento é extinta. Nesse sentido, as questões expostas nos textos serão 

ressignificados pelo viés das práticas sociais e pelos aspectos histórico e político. 

A escolha dos minicontos como nosso corpus de análise está exatamente no ponto em 

que a leitura do livro, quer desprevenida ou não, promove uma inquietação que é da ordem do 

simbólico. Partimos da premissa de que essa inquietação é provocada por elementos que estão 

na origem tanto da produção do texto quanto dos valores sociais que naturalizamos, para 

investigarmos o corpus de uma maneira mais ampla, isto é, trata-se de uma investigação que 

reside no caráter social do texto. O foco da análise, portanto, será discursivo.  

O contato com a Análise Crítica do Discurso (ACD), difundida por Norman 

Fairclough, foi fundamental para nossa decisão, pois as análises da ACD lançam mão de 

conceitos de diversas áreas. Tomando como base a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) – 

principalmente o sistema sociossemântico da representação dos atores sociais (RAS) 

desenvolvido por Theo van Leeuwen a partir dela – e alguns conceitos da sociologia inscritos 

por Pierre Bourdieu, vimos na ACD uma possibilidade de análise do livro Contos de amor 

rasgados. Lançamos dois olhares sobre os minicontos, olhares que não se excluem, pelo 

contrário, se complementam: o da macroestrutura – externa ao texto, que se refere às práticas 
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sócio-históricas – e o da microestrutura – interna ao texto, que se refere à construção do tecido 

textual. Dessa forma, esta dissertação fica cingida por duas fundamentações teóricas: a veia 

sociológica das práticas sociais e as marcas semântico-textuais da RAS e LSF. 

A fim de atingirmos os objetivos que serão apresentados ao longo desta dissertação, 

faremos uma ressalva que ocupará todo o capítulo 1. Essa ressalva é importante na medida em 

que estamos estudando um texto literário sob o aspecto sociodiscursivo. O capítulo apresenta 

o ponto de vista que iremos tomar e estabelece algumas considerações sobre literatura e 

circulação de textos. O capítulo 2 apresenta o contexto em que o livro foi escrito. O objetivo 

desse capítulo é circunscrever os Contos no conjunto de textos produzidos no âmbito do 

movimento feminista. Temos aí, além do contexto de produção do livro, um breve histórico 

do movimento feminista brasileiro e o esboço das características gerais dos minicontos. 

A proposta do nosso estudo é introduzida no capítulo 3: as mudanças sociais possíveis 

a partir do discurso feminista, cujas reivindicações estão refletidas diretamente nos 

minicontos. São apontadas questões como poder simbólico e dominação masculina. É nesse 

capítulo que demonstramos o nosso recorte, necessário para justificar os filtros que faremos 

no sistema da representação dos atores sociais (RAS) que será apresentado no capítulo 

seguinte. O capítulo 4 descreve a metodologia em si, os critérios de seleção do corpus, além 

de detalhar o método de análise. É aqui que descrevemos o sistema RAS, de van Leeuwen, e 

outros aspectos necessários para a discussão final. 

As análises se concentram no capítulo 5. Nele, apresentamos os textos e, além das 

análises à luz do sistema RAS e LSF, a discussão propriamente dita. Algumas conclusões a 

que podemos chegar aparecem com as análises, referindo-nos aos textos. O capítulo final trará 

as conclusões gerais, associando as conclusões tiradas do nível da microestrutura – dos textos 

– aos recortes teóricos do nível da macroestrutura. 
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1 LITERATURA É DISCURSO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE 

LITERATURA E CIRCULAÇÃO DE TEXTOS  

 

Iniciamos este capítulo abrindo o caminho para tentarmos responder a uma pergunta 

simples: por que utilizar o texto literário para afirmar questões do movimento feminista, um 

discurso político-ideológico que pretendia provocar mudanças no status quo da dominação 

masculina? Ou a uma pergunta um pouco mais complexa: como o texto literário pode 

contribuir para que um discurso político-ideológico com propostas de mudanças no status quo 

da dominação masculina seja eficaz? Tentaremos respondê-las nos capítulos que seguem, 

mas, para tanto, será necessária, aqui, uma digressão, para não cairmos em incorreções ou 

inexatidões que possam comprometer a proposta de análise. 

A análise empreendida neste trabalho procura focalizar mais de perto os aspectos 

discursivos do que os literários. Não se pretende um tratado literário dos minicontos, do 

período literário, ou da fase em que se encontrava a literatura nacional à época. Tratamos os 

textos por dois aspectos distintos, mas não contraditórios: 1) a literatura como prática social, 

vista pelo viés da produção, circulação e consumo de literatura (BOURDIEU, 1996), 

entendendo o texto literário como lugar de recontextualização (VAN LEEUWEN, 2008) 

dessas práticas; e 2) a literatura como representação, vista pelo viés da significação que 

carrega, entre outras coisas, “uma compreensão segura do que o significado da própria vida 

pode ou deveria ser” (BETTELHEIM, 1980). 

 

 

1.1 A literatura como prática social 

 

A literatura está contida no conjunto de práticas sociais. Para melhor tratarmos desse 

aspecto, primeiro é necessário definirmos o que se entende, aqui, por prática social: 

A escrita abole as determinações, as sujeições e os limites que são constitutivos da existência 

social: existir socialmente é ocupar uma posição determinada na estrutura social e trazer-lhe 

as marcas, sob a forma, especialmente, de automatismos verbais e mecanismos mentais, é 

também depender, ter e ser tido, pertencer a grupos e estar encerrado em redes de relações que 

têm a objetividade, a opacidade e a permanência da coisa e que se lembram sob a forma de 

obrigações, de dívidas, de deveres, em suma, de controles e de sujeições. (BOURDIEU, 1996, 

p. 42-3). 

Bourdieu afirma que há controles e sujeições na constituição do social. Porém, 

discordamos dele quando isenta a escrita das determinações, sujeições e limites sociais. 

Apenas essas coerções se dão de forma diferente na escrita (e, por extensão, no texto 
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literário). Com relação à posição em uma determinada estrutura social, Maingueneau (2006) 

considera o discurso literário como discurso constituinte, que o posicionamento se dá pelo 

investimento no gênero e nos arquivos do qual vai lançar mão (MAINGUENEAU, 2006, p. 

163 et. seq.).  O arquivo, no discurso constituinte, não é mera biblioteca ou coletânea de 

textos, ele engloba o modo como os elementos intertextuais, dialógicos, são acessados e 

inseridos no texto (ibid.). Com relação a pertencer a grupos, concordamos com Maingueneau 

(ibid., p.92) no que se refere a não existir uma corporação dos escritores como há corporação 

dos hoteleiros ou engenheiros, mas há uma localidade paradoxal – a paratopia – que “não é 

ausência do lugar, mas de negociação entre o lugar e o não-lugar” (ibid., p. 68). A paratopia é 

um espaço no qual os escritores encontram uma identidade discursiva, um espaço para o 

próprio posicionamento e para os posicionamentos concorrentes (ibid.). Salvaguardadas essas 

duas discordâncias com Bourdieu, acreditamos que apenas um aspecto não foi abordado no 

trecho selecionado: as diferenças na regulação das práticas sociais, que buscamos em van 

Leeuwen: 

Práticas sociais são maneiras socialmente reguladas de fazer coisas – mas o termo ‘regular’ 

pode dar uma impressão errada, uma vez que ‘regulação’, no sentido que normalmente 

conhecemos, é somente um dos modos pelo qual a coordenação social pode ser alcançada. 

Práticas sociais diferentes são ‘reguladas’ em diferentes medidas e de diferentes maneiras – 

por exemplo, através da prescrição austera, ou através das tradições, ou através da influência 

de especialistas e pessoas carismáticas que servem de exemplo, ou através das limitações de 

recursos tecnológicos utilizados, e assim por diante. (VAN LEEUWEN, 2008, p. 6, tradução 

nossa).1 

Por “regulação” entendemos as mesmas implicações que nos descreve Bourdieu com 

“determinações”, “sujeições”, “limites” e “controles”. No trecho, van Leeuwen ressalta o que 

já vimos implicitamente em Maingueneau (2006): as práticas são reguladas de diferentes 

maneiras e em diferentes medidas. O texto literário, por ser um discurso constituinte, é 

regulado por regras diferentes de outros textos, como o publicitário, por exemplo. Dentro da 

própria literatura há regulações diferentes para cada forma de expressão. Essa ressalva é 

importante para nossa orientação de que o texto literário não possui o mesmo estatuto que 

outros textos no momento de o considerarmos como parte de uma corrente de textos que 

remontam o discurso feminista, como veremos no capítulo 2. 

É ainda de Bourdieu (1996) que trazemos a noção de bem simbólico. A produção, 

circulação e consumo de literatura – e arte em geral – fazem dela um campo especializado, 

inserido no mercado de bens simbólicos. Bourdieu (1996) divide esse campo em duas lógicas 

                                                 
1 Nossa tradução livre de: “Social practice are socially regulated ways of doing things – but the word  ‘regulate’ may give the 

wrong impression here, since ‘regulation’ in the sense in which we normally understand it, is only one of the ways in which 

social coordination can be achieved. Different social practices are ‘regulated’ to different degrees and in different ways – for 

instance , though strict prescription, or through traditions, or through the influence of experts and charismatic role models, or 

through the constraints of technological resources used, and so on.” (VAN LEEUWEN, 2008, p. 6). 
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econômicas onde coexistem dois modos de produção e de circulação antagônicos. De um 

lado, está a economia anti-“econômica”, a economia da arte pura (grifo nosso). Essa vertente 

nega a arte como produto comercial com fins lucrativos, privilegia a produção autônoma com 

exigências específicas, produção essa cuja demanda não pode ser mais que ela própria, sua 

história. Assim, a acumulação de capital está orientada para o longo prazo, com agregação de 

valores outros que não o mercado de consumo imediato. De outro lado, está o pólo comercial, 

em que a arte surge no mercado numa relação mais direta com a “demanda preexistente e em 

formas preestabelecidas” (BOURDIEU, 1996, p. 163). Nessa vertente, as editoras – ou 

galerias e demais agenciadores da arte – estão comprometidos com um ciclo de produção 

curto, com obtenção rápida dos lucros, visando “minimizar os riscos” (ibid.) de uma 

obsolescência rápida. Os agenciadores investem em artistas novatos e lucram com os 

renomados. 

O mercado dos bens simbólicos basta para uma constatação parcial da literatura como 

prática social. Apenas circunscreve um campo, mas nos dá a dimensão exata de que o que 

circula como os cânones literários, o que é incluído ou excluído nos meios de produção e 

circulação dos bens simbólicos, dependem de fatores e instituições que detêm um poder, 

também simbólico.  

Outros aspectos da produção literária como prática social são apontadas por 

Maingueneau (2006) e Bakhtin (2000). Trata-se de uma visão discursiva. Com Bakhtin, os 

estudos dos gêneros discursivos – dentre os quais encontram-se os gêneros literários – 

inscrevem definitivamente a produção literária no escopo das práticas sociais. A 

movimentação, pela repetição, modificação ou manipulação, de gêneros em diferentes 

instâncias da sociedade e a interação social que os gêneros exigem afirmam o discurso e a 

linguagem como práticas sociais. Isto é, a utilização de gêneros primários e a mesclagem 

desses em gêneros secundários, a cooperação dialógica entre os falantes/enunciadores, a 

diversidade funcional e tudo o que faz com que a comunicação se estabeleça são constituintes 

de uma produção social de linguagem e discurso (BAKHTIN, 2000). Bakhtin (2006) se 

aprofunda nos estudos da interação verbal, considerando-a um fenômeno social que é 

realizado através do enunciado e da enunciação. Afirma que “A língua penetra na vida através 

dos enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a 

vida penetra a língua” Bakhtin (id., 2000, p. 282). Nesse aspecto, podemos dizer, com van 

Leeuwen (2008), que a vida – se a entendermos como metáfora para prática social – é 

recontextualizada pelo discurso.  
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Vem também de Bakhtin (2000) a ideia de estilo com a qual nos afiliamos, e 

consideramos importante para a compreensão da literatura como prática social. Para ele, o 

estilo é o lugar no gênero discursivo onde é possível a marca individual. Não há gênero sem 

estilo, mas há gêneros com mais ou menos individualidade. Documentos oficiais 

(memorandos, declarações, etc.) possuem baixo índice de individualidade, quase nenhum, 

mas há ali minimamente alguma marca de expressão individual, pois se trata de construção de 

enunciados. Para Bakhtin, os gêneros literários são os mais propícios a refletir a 

individualidade na língua do enunciado, pois “neles o estilo individual faz parte do 

empreendimento enunciativo enquanto tal e constitui uma das suas linhas diretrizes” (ibid., p. 

283). 

É através do estudo do estilo em textos literários que podemos chegar a outra faceta do 

nosso ponto de vista: discursos são incorporados.  É dentro do estilo que mapeamos o ethos. 

Segundo Maingueneau (2006), a incorporação do discurso pelo coenunciador é evocada pelo 

ethos através da corporalidade que ele – o ethos – emana. Para construir sua imagem 

discursiva, o enunciador lança mão de uma cenografia, que funciona como um cenário no 

qual envolve o coenunciador. Gêneros discursivos diferentes exigem maior ou menor 

investimento cenográfico. Discurso publicitário possui uma gama de possibilidades de 

construir cenografias diversas, como as propagandas que encenam fatos da vida cotidiana ou 

fotos em revistas que apresentam ideais de consumo. Mas um requerimento é praticamente 

nulo de outras possibilidades que não a cenografia do próprio requerimento. A cenografia de 

um texto literário – nosso foco – é um leque aberto de possibilidades. Nela, é possível mesclar 

outras cenografias de outros gêneros, como receitas, descrição de objetos, narração de fatos 

cotidianos. Além da “cilada” para coenunciador – a cenografia – que lhe dá suporte, o ethos 

apresenta um caráter peculiar e carrega em si um mundo ético de um fiador que avaliza a 

imagem que vai se construindo discursivamente, e que lhe dá um tom. Assim, o texto toma 

um corpo discursivo e a imagem construída – o ethos – é, enfim, incorporada 

(MAINGUENEAU, 2006). Essa incorporação se dá, no entanto, no nível individual e é 

subjetiva. O texto literário constitui “uma totalidade material que, enquanto tal, é objeto de 

um investimento pelo imaginário” (ibid., p. 288). 

Os estudos de Maingueneau (1997; 2001; 2005; 2006) sobre o ethos se reportam a 

ethos já em circulação. Lago (2008) investiga a gênese do ethos. Embora Maingueneau tenha 

considerado o ethos pré-discursivo (MAINGUENEAU, 2005), não se preocupa em esmiuçar 

esse conceito, que Lago retoma e estuda. Lago (2008) se debruça sobre os elementos 

constitutivos do ethos, sua formação. Embora o ethos seja construído a partir de um contato 
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do enunciador com seu auditório, ele pode ser construído previamente a partir de outros 

discursos ou de discursos de outrem. Quando um enunciador produz seu texto-discurso, muito 

já se pode saber a seu respeito, através de enunciações de terceiros, ou de outros discursos 

anteriores. A essas enunciações de terceiros que atribuem um caráter e um mundo ético a um 

ator social, Lago (2008) chamou “etos putativo” [sic]. O ethos putativo é, então, uma 

construção prévia ao enunciado produzido pelo enunciador no momento em que enuncia. 

Quando o enunciador inicia seu discurso, o auditório/coenunciador já traz uma imagem 

construída dele, que se confirmará, ou se negará, durante a enunciação. Na análise de texto 

literário, devemos distinguir claramente ethos de ethos putativo. Há um ethos, conforme 

Maingueneau (1997; 2001; 2005; 2006), construído pelo enunciador no momento em que 

enuncia. Esse ethos, no texto literário, deve ser atribuído ao narrador. A construção de 

personagens, a elaboração de personalidades, perfis psicológicos, descrições físicas, que são 

construídos nos textos literários estão no escopo do ethos putativo (LAGO, 2008, p.7). Lago 

salienta, também, que o modus operandi do ethos produz uma acumulação, a que ele chamou 

de “magnificação trófica” (ibid., p. 6). A magnificação trófica refere-se aos “enunciados 

públicos proferidos pelo locutor, de forma oral ou escrita”, acumulando-se em “índices 

descritivos gerados por seus sucessivos etos discursivos (ditos e mostrados)” (ibid.). 

Como pretendemos associar personagens a atores sociais, os conceitos de ethos 

putativo e de magnificação trófica são fundamentais. Se um escritor, através de um narrador, 

descreve um personagem – representação de um ator social – ele o faz por atribuição de ethos 

(ethos putativo) e, ao longo da estória vai acumulando informações de/sobre esse personagem 

que remontarão um ethos final, ou seja, uma magnificação trófica por ethos putativo. 

 

 

1.2 A representação na literatura: os contos de fadas como exemplo 

 

O psicanalista Bruno Bettelheim (1980) nos apresenta a contribuição dos contos de 

fadas como parte importante para a formação do sujeito nas crianças. Os contos de fadas têm 

a característica de colocar dilemas existenciais de forma breve e categórica. A criança 

necessita de uma educação moral, mas essa educação deve ser transmitida de forma sutil, não 

através de conselhos abstratos que ela não é capaz de captar. Os contos de fadas permitem que 

a criança encontre esses valores de forma significativa, através de dilemas implícitos nas 

tramas e nas composições dos personagens. Neles, o mal é tão onipresente quanto a virtude. A 

rainha é má, o rei é bom, uma irmã é virtuosa, trabalhadora, as outras são vis e preguiçosas. 
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Esses valores são convertidos no registro simbólico. “A criança necessita muito 

particularmente que lhe sejam dadas sugestões em forma simbólica sobre a forma como ela 

pode lidar com estas [sic] questões e crescer a salvo para a maturidade” (BETTELHEIM, 

1980, p. 14-5). Para Bettelheim, tanto na criança quanto no adulto, o inconsciente é um 

determinante poderoso do comportamento. Segundo ele 

Não é o fato de a virtude vencer no final que [o conto de fadas] promove a moralidade, mas 

de o herói ser mais atraente para a criança, que se identifica com ele em todas as suas lutas. 

Devido a esta [sic] identificação a criança imagina [registro do imaginário] que sofre com o 

herói suas provas e tribulações, e triunfa com ele quando a virtude sai vitoriosa. A criança faz 

tais identificações por conta própria, e as lutas interiores e exteriores do herói imprimem 

moralidade sobre ela (BETTELHEIM, 1980, p. 15-6) 

 

Se, por um lado, os contos de fadas ensinam à criança valores como a virtude, é 

também através da representação nos contos que se inculcam normas de disciplinas e a 

transmissão de tabus. Marilena Chauí (1984) alerta para a repressão sexual oculta nos contos. 

A maioria dos contos de fadas se centra numa princesa “indefesa”, que no final depende da 

vinda de um príncipe “salvador”, que a amará livre de qualquer cobrança, e dela cuidará e lhe 

dará filhos lindos e nada lhe faltará e viverão felizes para sempre. Essa imagem indefesa e 

dependente do homem fortalece a hegemonia da dominação masculina no momento da 

simbolização. Também a punição pela desobediência recai sobre a mulher em grande parte 

dos contos, geralmente à época de sua primeira menstruação. Chapeuzinho Vermelho – 

vermelho como signo que indica sangue – desobedece à mãe e quase perde sua vida. A bela 

adormecida cai no sono profundo após desobedecer ao pai e entrar no quarto em que havia a 

roca – furando o dedo e fazendo-o sangrar. Branca de Neve é quase morta por sua beleza e, 

como escapou à morte, é punida com a maçã – signo que remete ao pecado original – que 

também a faz dormir (CHAUÍ, 1984).  

Essa capacidade de representação da realidade, quer por meio do imaginário, quer por 

meio do simbólico, não é exclusividade dos contos de fadas ou da literatura infantil no geral. 

A obra literária mimetiza a realidade: imita as ideias, a vida interior do homem, suas paixões, 

seu comportamento. Bernardo (1999) afirma que a mímese é um conceito caro à teoria 

literária. Iser (1966, apud BERNARDO, 1999, p. 147)2 reconhece que a identificação do 

leitor com um personagem, ou narrador, obriga-o a olhar o mundo por um ângulo novo, 

inusitado. Bernardo (op. cit.) assegura que 

 

                                                 
2 ISER, Wolfgang. O fictício e o imaginário: perspectivas de uma antropologia literária. Rio de Janeiro: EdUERJ,1996. 
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a ficção e a literatura nos permitem viver o que de outro modo talvez não fosse possível, ou 

seja, nos permitem ser outros (os personagens) e adquirir, ainda que momentaneamente, a 

perspectiva destes outros – para, adiante, termos uma chance de cumprir o primado categórico 

de todas as éticas, de tão difícil realização: ser o que se é (BERNARDO, (1999, p. 147). 

O processo modificador do olhar para o mundo por outra perspectiva exige um 

momento catártico – que purga as emoções reprimidas do leitor – e o transforma em uma 

nova visão. 

 

 

1.3 A representação das práticas sociais e a especificidade do corpus 

 

Os aspectos da literatura destacados nos itens 1.1 e 1.2 acima são úteis para nosso 

estudo na medida em que estabelecem três questões importantes:  

1) A produção, circulação e consumo de literatura nas práticas sociais são 

determinadas, segundo Bourdieu (1996), de forma mais ou menos intensa, sendo 

estabelecidas culturalmente através da mobilização de valores simbólicos impostos pelo 

mercado e pela nomeação de um cânone – só assim um escritor ocupa um lugar no cenário 

artístico-literário. Também o acesso à literatura deve ser levado em consideração, pois trata-se 

de um campo especializado que não atinge a todos indiscriminadamente, mas, sim, a um 

público específico: o leitor de literatura. O livro Contos de amor rasgados – nosso corpus – 

integrou o cenário de textos que circularam na década de 1980, período de consolidação do 

movimento feminista e muito se produziu sob a égide de um discurso do feminino. Um livro 

escrito por uma autora que estava incluída no cânone literário e tinha o reconhecimento do 

mercado. 

2) Os contos de fadas são citados à guisa de exemplo, pois as abordagens apresentadas 

– por Bettleheim em oposição a Chauí – demonstram possibilidades de investigação das 

representações na literatura, que nos interessam na análise do nosso corpus. Embora a 

ferramenta de análise seja diferente das apresentadas no item 1.2 acima, um aspecto deve se 

manter em nossa análise: o texto literário representa uma realidade do cotidiano com a qual o 

leitor vai se identificar – ou rejeitar – e essa identificação provocará uma mobilização de 

alguma ordem no inconsciente do leitor. 

3) A noção de ethos nos auxilia a compreender a incorporação, através do discurso, de 

modelos convencionados pelas práticas sociais. No nosso caso, os modelos nos são passados 

pelas cenografias dos minicontos e pela imagem construída discursivamente na estrutura 

enxuta e tom grave de um narrador que afiança essa imagem, dando a ela uma seriedade 
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incontestável. Essa noção de ethos é suficiente por ora, porque trata da incorporação do 

discurso. Porém, alguns problemas técnicos serão abordados no capítulo 3. 
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2 O CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DO MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL 

E SUA RELAÇÃO COM O CORPUS 

 

Este capítulo não tem por objetivo o aprofundamento das questões feministas no 

Brasil. Porém, é necessário traçarmos algumas considerações sobre o movimento na ocasião 

em que o livro Contos de amor rasgados foi publicado. Para Fairclough (1995), um discurso é 

alimentado por uma corrente (ou cadeia, rede) de textos (FAIRCLOUGH, 1995; MEURER, 

BONINI e MOTTA-ROTH, 2005); o que vale dizer, numa metáfora, que textos são pedaços 

pequenos de discurso – ou discursos pequenos – que, juntos, formam um todo discursivo 

homogêneo. Entendemos, como vimos no capítulo anterior, que literatura é discurso e o livro 

de Marina Colasanti está inserido na corrente de textos que remontam os discursos da década 

de 1980.  

 

 

2.1 Um breve histórico do movimento feminista brasileiro 

 

O movimento feminista encontra seus primórdios na Revolução Francesa, no século 

XVIII, quando tornou-se possível identificar mulheres que lutaram, de forma organizada ou 

não, por direito à cidadania, a uma existência legal fora do lar (PINTO, 2003, p. 13). No 

Brasil, o feminismo teve início em 1910 com a criação do Partido Republicano Feminino, mas 

desde 1895 era possível identificar algumas mulheres corajosas que se separavam de seus 

maridos e sustentavam a si próprias e suas famílias sem a ajuda de um homem, uma delas, 

Leolinda Daltro – que viajava pelo Brasil em defesa do índio, contra o extermínio e o 

autoritarismo da catequese – foi uma das fundadoras do partido (ibid., p. 18-9). Porém, foi 

somente em 1975 que se considera o momento inaugural do feminismo no Brasil, ano em que 

o movimento conseguiu mais organização e deixou de estar restrito a grupos específicos, 

fechados e intelectualizados (ibid., p. 56). 

O movimento enfrentou muitas fases em sua vida útil no Brasil: o anarquismo, o 

comunismo, a ditadura militar. A ditadura exilou muitos intelectuais e, entre eles, militantes 

feministas na década de 1960. A anistia aos presos e exilados políticos em 1979 fez com que 

os anos 80 ficassem marcados como a década da redemocratização, período da Constituinte 

que culminou com a Constituição de 1988, considerada uma das constituições mais avançadas 

democraticamente (ibid., p. 67-89, passim). O movimento feminista, nessa década, tomou 

novos rumos, passando a ocupar lugar no cenário político. Foram criados conselhos e 
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ministérios que cuidavam exclusivamente das questões referentes à mulher. Em 1983, a 

intensa participação do Movimento de Mulheres pelas Diretas-Já resultou, em 1985, na 

criação do Conselho Nacional do Direito da Mulher (CNDM) (Pinto, 2003, p. 71).  O CNDM 

conseguiu incluir na agenda política, através das “cartas das mulheres” articuladas em todo o 

país, várias reivindicações do movimento feminista: direito ao trabalho, à saúde, direitos de 

propriedade, sociedade conjugal, delegacias especializadas, a garantia da integridade física e 

psíquica, redefinição do conceito de estupro e sua classificação penal, entre outras (ibid., p. 

71). Essas reivindicações foram contempladas na constituição de 1988, que teve seu texto 

modificado por 122 emendas, sendo que uma delas previa a denominação homens e mulheres, 

trabalhadores e trabalhadoras, em vez de homens e trabalhadores (ibid., p. 77). Marina 

Colasanti foi membro do CNDM de 1985 a 1989. Embora não tivesse sido uma militante do 

movimento feminista antes de ser nomeada para o Conselho, ela sempre foi interessada nas 

questões femininas, com “um feminino muito forte e assumido” (COLASANTI, 2007), “se 

comunicando bem” (ibid.), mantinha o diálogo com as mulheres através de sua intensa 

produção jornalística, seus ensaios sobre a mulher,3 sua obra de ficção (ibid.).  

A década de 1980 foi, então, um período de consolidação das reivindicações do 

movimento feminista. Por outro lado, segundo Pinto (2003), a década deu início à vinculação 

política do movimento e sua institucionalização. No final dos anos 80 e início da década de 

1990, com a entrada no cenário social das organizações não-governamentais, o feminismo se 

torna um tema difuso, já que as ONGs passam a tratar de questões mais amplas que não 

exclusivamente da mulher, incluindo as questões homossexuais e raciais (PINTO, op. cit., 92-

7). Nesse aspecto, houve uma pulverização do movimento feminista organizado para defesa 

dos direitos e do bem estar da mulher, fazendo-o enfraquecer, uma vez que a mulher deixa de 

ser o centro das lutas. Marina Colasanti [s.d.] se posiciona com relação ao enfraquecimento do 

movimento: 

[...] no Brasil, a expressão "movimento feminista" prescreveu, não se usa mais. Agora usam-

se as expressões "estudos de gênero", "questões de gênero", e isso é muito sintomático. 

Porque, quando se dizia movimento feminista, tratava-se de um movimento que lutava pelos 

direitos das mulheres, defendia os direitos das mulheres. Era um movimento de mulheres para 

mulheres. Quando se passa a falar em questões de gênero, já deslizamos para um outro 

universo semântico, e não à toa. Ou seja, estamos dizendo que vamos nos ocupar de questões 

de homens e de mulheres, questões de cidadania ligadas ao feminino e ao masculino. Com 

essa abertura, proposta, aceita e estabelecida sobretudo no encontro de Beijing (China), o que 

aconteceu foi que as questões do feminino que estavam em aberto, que não estavam 

resolvidas num país onde a miséria é um problema de primeiríssima linha, e onde, portanto, as 

mulheres estão num estado terrível – porque sempre que há pobres, os mais pobres são as 

mulheres, os mais sacrificados são as mulheres – num país nessa situação, o enfraquecimento 

daquilo que era trabalho em cima do feminino, cravado no feminino, insistindo no feminino, 

foi muito ruim. Os movimentos praticamente se desfizeram, as militantes montaram as suas 

                                                 
3 Ver COLASANTI, 1980. 
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ongs, nós temos as coisas governamentais, os centros de estudo, mas os grupos militantes que 

existiam, já não há mais, ou os que há são muito raros. Não há uma visibilidade, um avanço 

desse trabalho. (COLASANTI, [s.d.]) 

 

 

2.2 A propósito do contexto da produção dos minicontos  

 

O feminismo brasileiro não foi uma importação, foi um movimento que encontrou um 

campo de luta particular (PINTO, 2003, p. 10). Suas manifestações vão desde reuniões 

privadas em casa de intelectuais a encontros públicos com 3 mil participantes (ibid., p. 9). A 

realidade da mulher brasileira difere imensamente no nível horizontal – em cada região do 

país – e no nível vertical – entre as classes sociais. O movimento havia conquistado direitos, 

mudado conceitos como o do estupro, e a mulher que sofria violência física passou a ser 

considerada vítima, obtendo toda a cobertura da defesa penal. As intelectuais não entendiam 

por que as mulheres das camadas mais pobres não denunciavam seus agressores, continuavam 

convivendo com eles, submetendo-se a seus desmandos.  

As mulheres da elite e da classe média entendiam a denúncia como margem de 

negociação, ao contrário das mulheres pobres, que tinham medo de ser abandonadas pelos 

maridos, sendo deixadas com vários filhos e sem terem uma rede de apoio social que as 

auxiliasse (ibid. p. 81). As gestoras das organizações e conselhos, ou seja, as feministas, “se 

depararam nesse momento com ‘a vida como ela é’ e parecem não ter gostado do que viram” 

(ibid., p. 81). Foi então que surgiu a necessidade de as feministas se profissionalizarem para 

atenderem às demandas das mulheres não-feministas vítimas de violência. Assim, as 

feministas intelectuais de classe média, que não eram vítimas de violência física, voltam a 

atenção para aquela que não tinha condições econômicas e socioculturais. Isso faz com que a 

preocupação do movimento se volte para duas temáticas específicas: violência e saúde (ibid., 

p. 79). Essas foram as palavras de ordem do feminismo da década de 1980. 

 

 

2.3 O livro Contos de amor rasgados  

 

Os Contos de amor rasgados foram escritos por uma integrante do Conselho Nacional 

do Direito da Mulher e publicados em 1986, dois anos antes da Constituição de 1988. Embora 

os minicontos não sejam panfletários do movimento feminista, o feminino e as questões do 

feminismo estão presentes desde o tema até a forma como foram construídos. Segundo a 
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autora em entrevistas,4 o livro de minicontos foi escrito a partir de uma estrutura previamente 

estabelecida antes mesmo de começar a escrever os minicontos: 

[...] livros como esse – eu tenho três livros de minicontos – são livros temáticos, eu escolho 

um tema antes. E eu estudo o tema para estabelecer quais são os elementos construtivos: o que 

segura esse tema em pé?, o que constitui esse tema? Então, eu faço uma pauta desenvolvendo 

esses temas. E os contos são escritos a partir disso e atendendo a isso, porque meu intuito 

nesses três livros era de que eles tivessem – o leitor não percebe isso de maneira consciente, e 

nem tem que perceber – mas eu queria que eles tivessem uma unidade. Que eles não fossem 

apenas contos mínimos soltos no espaço, mas sim que fossem se somando, como se ao 

término do livro o leitor tivesse que ter uma sensação de completude, como se tivesse lido um 

romance, uma história inteira. Um se acrescentando ao outro. (COLASANTI, [s.d.]) 

 

Temos, assim, um depoimento da autora de que os minicontos foram o resultado de 

um projeto. O tema fica evidente já no título polissêmico: contos de amor rasgados mantém 

uma correlação entre 1) contos de amor, 2) contos rasgados e 3) amor rasgado (expressão que 

se refere a amor intensamente vivido). A polissemia do título metaforiza as relações de amor 

que não deram certo – os contos foram rasgados, como cartas de amor são rasgadas ao fim de 

um relacionamento que termina em traição ou desgraça –, e essa metáfora é confirmada na 

medida em que os contos são lidos. Quanto à estrutura, a maioria dos minicontos conta 

basicamente com um participante masculino e um feminino, geralmente em situação de 

confronto, homem e mulher representados cada um a seu modo. São textos curtos e enxutos, 

sem adjetivos ou com uma adjetivação mínima e extremamente necessária. O livro começa 

com um prólogo que, como o próprio termo traduz, tem um caráter introdutório e apresenta e 

fornece elementos elucidativos da trama que vai se desenrolar (HOUAISS, 2001), se 

desenvolve com estórias que envolvem a relação entre homem e mulher, e termina com um 

conto metalingüístico, em cuja estória a personagem traçada pelo autor foge completamente 

de seu controle. Um conto se soma ao outro para formar um todo, dar uma unidade ao livro e 

isso é feito por um processo em que o início de cada conto provoca um incômodo no leitor, o 

desestabiliza, para tornar a organizá-lo no final. A própria autora nos revela esse processo: 

[...] 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 porque aquilo estava lá no 

começo. O que é fascinante no miniconto. (COLASANTI, [s.d.]). 

Aqui, os efeitos que os minicontos provocam se assemelham aos contos de fadas 

citados no capítulo anterior. Os valores – embora aqui não sejam dicotômicos: o bem e o mau, 

o certo e o errado – são colocados e deixados ao leitor que chegará a um ponto em que terá de 

                                                 
4 Cf. entrevista concedida ao programa Sempre um Papo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=7JiniMCsPWM  e 

à Revelação Online, disponível em http://www.revelacaoonline.uniube.br/cultura03/letras2.html .  
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se identificar com uma ou outra personagem, obrigando-o a um posicionamento. A forma 

como os valores e as personagens aparecem nos contos será apresentada com detalhes no 

capítulo 4.  

 

 

2.4 Os minicontos como um elo na corrente discursiva do movimento feminista 

 

As estórias no livro circulam em torno da relação homem-mulher, onde há uma 

evidente predominância do poder simbólico da dominação masculina sobre a mulher que ora é 

representada como subjugada, ora como submissa. O subjugo e a submissão da mulher foram 

questões muito caras ao movimento feminista, principalmente na década de 1980, quando as 

militantes deixaram de ser sujeito do movimento e passaram a dar suporte às mulheres vítimas 

de violência (PINTO, 2003, p. 81). No ano de 1980, Marina Colasanti publicou A nova 

mulher, um livro difícil de ser classificado até mesmo pela própria autora, que esclarece em 

sua apresentação não se tratar de 

um livro científico, não é um tratado sociológico. Não se quer tese, nem teorema 

demonstrado. É, e se quer, um diálogo emocionado a respeito dessa coisa doce e dolorosa que 

vivo em mim e reencontro nas da minha espécie: a identidade feminina.(COLASANTI, 1980) 

A autora afirma, ainda na apresentação, “nunca [ter rompido] o fio dessa conversa que 

se mantinha através de revistas, palestras, cartas, e que nos últimos anos teve na revista Nova 

seu maior veículo” (ibid.). Ao arrolar revistas, palestras e cartas como veículos do diálogo que 

mantinha com as mulheres, Colasanti nos abre um pequeno leque de textos participantes da 

corrente de textos que formarão o que podemos chamar de discurso feminista. Além de 

grande produção acadêmica sobre o tema, havia jornais especializados como o Brasil Mulher 

(1975 a 1980) e Mulherio (1981 a 1988) (PINTO, 2003, 9. 86-7) e reuniões das associações 

nacionais5 repletas de palestras e debates (ibid.). O livro Contos de amor rasgados é um 

representante do gênero literário que colabora com o discurso feminista. Veremos, na 

discussão (capítulo 5), como essa colaboração se materializa. 

 

                                                 
5 A saber: Anpocs (Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais); Anped (Associação Nacional de 

Pesquisa em Edcação); Anpol (Associação Nacional de Pesquisa em Letras). 
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3 AS POSSÍVEIS MUDANÇAS NAS PRÁTICAS SOCIAIS E DISCURSIVAS 

 

O capítulo anterior apresentou o contexto em que o Contos de amor rasgados foi 

publicado e demonstrou sua inserção no contexto social do feminismo. Porém, essas 

informações não são suficientes para definir o seu papel no discurso feminista. A fim de 

asseverar sua importância na corrente de textos que remontam o discurso do movimento 

feminista, abordaremos agora alguns conceitos que nos ajudam a entender a relação do corpus 

com o movimento.  

 

 

3.1 Fairclough e as mudanças sociais através do discurso 

 

O enfoque que tomamos é o do discurso e mudança social, seguindo, portanto, a linha 

teórica de Fairclough (1993). Segundo o autor, as mudanças socioculturais e as mudanças 

discursivas andam de mãos dadas (FAIRCLOUGH, 1993, p. 96). Nesse aspecto, as práticas 

sociais, que mobilizam grandes quantidades de correntes de textos e discursos, são 

diretamente afetadas por eles, assim como inversamente os textos e discursos são diretamente 

afetados pelas práticas sociais. Essa relação dialética é importante para a manutenção das 

práticas e dos gêneros textuais, uma vez que uns dependem dos outros para a sua 

sobrevivência. Isso significa dizer que um determinado gênero textual – por exemplo, um 

formulário de requerimento – alimenta uma prática social – por exemplo, a de requerer 

documentos – e vice-versa, a prática de requerer documentos implica na formulação de textos 

específicos para sua manutenção. No nosso caso específico de texto literário, as práticas de 

circulação e consumo (incluindo a interpretação) de literatura são sustentadas pelo texto 

literário, da mesma forma que ele – o texto literário – necessita da prática de circulação e 

consumo para poder existir. Assim, fomenta-se uma relação bidirecional em um processo de 

retroalimentação (FAIRCLOUGH, 2003; MEURER, 2005).  

Esse processo bidirecional sustenta e é sustentado por formações ideológicas que 

perpassam um conjunto de textos que de alguma forma se conectam, formando uma cadeia de 

textos que manifestam uma cadeia de diferentes discursos (FAIRCLOUGH, 2003, p. 21-86, 

passim). Fairclough (op. cit.) considera que a conexão entre os textos em uma cadeia pode se 

dar por intertextualidade ou através de um discurso relatado (reported speech), em que um 

texto é aludido ou citado em outro, o que amarra a corrente que remonta um discurso. Para o 

nosso estudo do texto literário e sua relação com o discurso feminista – e com base na 
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observação de Meurer (2005, p. 89) sobre os efeitos constitutivos, que permitem criar 

realidades sociais – destacamos a polifonia e o dialogismo nas possibilidades de ligação dos 

textos em uma cadeia. De fato, o próprio Fairclough não os excluiu, uma vez que podemos 

inferir a intertextualidade no estudo da polifonia. 

A polifonia descrita por Bakhtin se define pela convivência e pela interação de uma 

multiplicidade de vozes e consciências independentes que não se misturam, vozes com força 

plena e consciências com poderes iguais – vozes e consciências que são representantes de um 

determinado universo e que são marcadas pelas peculiaridades desse universo (BEZERRA, 

2005, p. 194-5). Essas vozes e consciências estão na base da formação do discurso como 

elementos constitutivos; surgem pela herança histórica e/ou no diálogo com outros discursos. 

Entendemos, assim, que esses aspectos constitutivos do discurso são transmitidos a outros 

discursos, ou seja, se um discurso traz, pelo rastro histórico, valores religiosos – ou quaisquer 

outros valores ideológicos – esses valores serão transmitidos aos discursos consecutivos, que 

com eles travará um diálogo. 

Outra contribuição bakhtiniana que destacamos é o dialogismo. Bakhtin (1992) rejeita 

os termos emissor e receptor sugeridos pela teoria da comunicação. Para ele, o termo receptor 

possui um caráter passivo com o qual ele não concorda, pois entende que o ‘receptor’, ao 

responder a um enunciado, tem uma participação ativa no diálogo. Para ele 

Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, possui um acabamento específico que 

expressa a posição do locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com relação a 

essa réplica, uma posição responsiva. (grifos do autor) (BAKHTIN, 1992, p. 294) 

Esse acabamento específico é um dos traços fundamentais do enunciado, uma vez que 

o enunciado é uma unidade da comunicação verbal e as réplicas são ligadas umas às outras 

(ibid.). Cada enunciado exige uma atitude responsiva, mesmo que seja o silêncio ou um 

‘emudecimento’; esse silêncio do outro é a própria réplica. Esse caráter dialógico defendido 

por Bakhtin abrange também o discurso, que é composto de sequências de textos, que são 

compostos por sequências de enunciados. Quem recebe ou compreende a significação 

linguística de um discurso também “concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, 

adapta, apronta-se para executar, etc.” (ibid., p. 290), tendo participado do discurso desde o 

seu contato inicial com ele. Essa é a base do conceito de dialogismo. Buscamos aqui esta ideia 

dialógica: um discurso é uma resposta ativa a outro ou outros. Um discurso surge, ou se 

mantém, em contraste a outros discursos, concordando com eles (ou discordando deles), 

completando-os, adaptando-os. 



27 

 

Entendemos, então, que uma cadeia de textos a partir dos quais teremos o discurso 

(num sentido macro) é formada por um conjunto de textos que podem se ligar, além da alusão 

direta ou indiretamente a outros textos (intertextualidade) ou do discurso relatado (reported 

speech) conforme Fairclough (2003), também por referências polifônicas – em que outros 

textos lhe são constituintes – e de modo dialógico – em que outros textos lhe contrastam ou 

respondem. Dessa forma, nossa perspectiva parte da noção de efeitos constitutivos, que 

Meurer (2005) atribui a um empréstimo que Fairclough faz de Foucault, em que a realidade 

social construída será contaminada por discursos já existentes, e cuja hegemonia de um ou 

outro se perpetua. 

A perpetuação da hegemonia será vista no item 3.2 a seguir. Porém, cabe um parêntese 

aqui para relacionar o conceito de hegemonia de Gramsci, trazido por Fairclough para a 

Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1993; 1995), ao discurso feminista e à nossa 

proposta de discurso e mudança social. Segundo Fairclough (1995, p. 76), o conceito de 

hegemonia atravessa e integra a economia, a política e a ideologia. Apesar de focar na política 

e no poder, e na relação dialógica entre classe e fragmentos de classe, hegemonia diz respeito 

mais à construção de alianças e integração do que simplesmente dominação e subordinação 

das classes, negociando fundamentalmente na conquista do consentimento. Então, quando 

falamos em discurso hegemônico, queremos dizer que é ao mesmo tempo um discurso de uma 

classe dominante e um discurso consentido – porque aceito, incorporado e reproduzido – 

pelas demais classes. A hegemonia é a responsável pelas forças coercivas que mantêm os 

discursos e obstruem as mudanças. As mudanças discursivas podem promover mudanças 

sociais e vice-versa, mas, segundo Fairclough, as mudanças envolvem formas de transgressão, 

rompimento de limites, tais como alocar convenções já existentes em novas combinações, ou 

mover o que está convencionado para situações que geralmente as impedem (id., 1993, p. 96). 

Para que a mudança se efetive, primeiro é preciso subverter o discurso hegemônico. O 

movimento feminista promoveu discursos sobre o feminino e lutou pela erradicação da 

violência contra a mulher (PINTO, 2003), uma luta contra a hegemonia da dominação 

masculina. 

 

 

3.2 Bourdieu e o poder simbólico da dominação masculina 

 

A dominação masculina foi um dos temas tratados por Bourdieu (1998). A fim de 

estabelecermos a relação do movimento feminista com o corpus, precisamos passar pela 
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questão da dominação masculina, porque esse tema é crucial para nossa análise. Buscamos em 

Bourdieu, além da dominação masculina (1998), também a questão do poder simbólico 

(2009), questões exaustivamente combatidas pelo movimento feminista, como vimos no 

capítulo 2. Na perspectiva bourdieuniana, entendemos que o discurso feminista precisava 

subverter algumas ações naturalizadas nas práticas sociais para poder pretender uma mudança 

social. A ideia de naturalização é uma contribuição importante de Bourdieu (1998) para se 

discutir a questão feminina. Segundo ele, os corpos são construídos socialmente e a divisão 

sexual entre os gêneros masculino e feminino é o melhor exemplo para ilustrar o resultado 

dessa construção social. Os esquemas de incorporação por esquemas inconscientes referem-se 

ao processo de naturalização que são decalcados historicamente nos corpos: 

As aparências biológicas e os efeitos, bem reais, que um longo trabalho coletivo de 

socialização do biológico e de biologização do social produziu nos corpos e nas mentes 

conjugam-se para inverter a relação entre as causas e os efeitos e fazer ver uma construção 

social naturalizada (os “gêneros” como habitus sexuados), como o fundamento in natura da 

arbitrária divisão que está no princípio não só da realidade como também da representação da 

realidade e que se impõe por vezes à própria pesquisa. (BOURDIEU, 1998, p. 8-9) 

Assim, Bourdieu nos mostra que a divisão dos gêneros em masculino e feminino é 

resultado de um longo trabalho coletivo que faz ver uma construção social naturalizada, sendo 

essa divisão arbitrária. Isso vale dizer que os papéis sociais desempenhados por homens como 

“tarefas masculinas” e por mulheres como “tarefas femininas” são construídas ao longo de um 

trabalho coletivo, ou seja, é uma construção sócio-histórica. Em outras palavras, Bourdieu 

acredita que o masculino e o feminino são construções discursivas, pois os corpos são 

construídos socialmente. Na construção social dos corpos, estabelece-se uma primazia do 

masculino sobre outras formas: 

Como estamos incluídos, como homem ou mulher, no próprio objeto que nos esforçamos por 

apreender, incorporamos, sob forma de esquemas inconscientes de percepção e de apreciação, 

as estruturas históricas da ordem masculina. (ibid., p. 13) 

 

Bourdieu se admira com o que ele chama de “paradoxo da dóxa” (1998, p. 7). Na 

ordem do mundo, essa crença ingênua que a sociedade desenvolve – a dóxa – faz parecerem 

naturais as práticas sociais – como, por exemplo, fazer uma manobra de carro em um 

cruzamento – que deveriam suscitar “transgressões ou subversões, delitos ou ‘loucuras’” 

(ibid.). O que mantém a ordem como algo pacífico, pode ser atribuído ao habitus, termo 

adaptado pela escolástica da noção aristotélica de hexis e ampliado por Bourdieu (2009). A 

simples tradução de habitus (ou hexis) em hábito não incluiria a noção de atividade, de 

criação, que é emprestado pela gramática gerativa de Chomsky. Assim, o conceito 

boudieuniano de habitus, além do sentido passivo de repetidor que hábito insinua, inclui o 
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agenciamento, ou seja, coloca o ser humano no lugar de “agente na sua verdade de operador 

prático de construções de objeto” no “funcionamento sistemático do corpo social” 

(BOURDIEU, 2009, p.62). A força perpetuadora que o habitus institui pela repetição da 

prática possibilita a naturalização de coisas não-naturais. Por isso, a dóxa não rejeita as 

coerções sociais que vão de encontro à natureza humana e o homem torna-se obediente, não 

transgredindo ou subvertendo aquilo que lhe é estranho (id., 1998). 

É também através da força perpetuadora do habitus que se impõe o poder simbólico da 

dominação masculina. Segundo Bourdieu (2009, p. 7), o poder simbólico é o “poder invisível 

o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou mesmo que o exercem”. Para ele, o poder simbólico é um poder de construção 

social da realidade que tende a estabelecer uma ordem (ibid., p. 9). Nessa perspectiva, a 

dominação masculina é um efeito possibilitado pela dóxa paradoxal que, através da força do 

habitus, concede ao gênero masculino um poder simbólico que a dóxa feminina reproduz (id., 

1998). A dominação masculina, então, participa com soberania dos sistemas simbólicos 

(religião, arte, língua, etc.). Sendo o habitus o resultado da história que se acumulou ao longo 

do tempo nas coisas, máquinas, edifícios, monumentos, livros, teorias, costumes, direito, etc. 

(id., 2009, p. 82); uma atualização da história, produto de uma aquisição histórica que permite 

a apropriação do adquirido (ibid., p.82-3); podemos afirmar, com Bourdieu, que o habitus 

masculino impregnou e foi impregnado por sua dominação. Dos papéis sexualmente divididos 

desde os sistemas simbólicos até os cômodos da casa, o homem ocupa lugar 

hegemonicamente privilegiado, perpetrado pelo habitus.  

 

 

3.3 Mudança social possível e resistência ideológica 

 

Fairclough (1993) salienta, como já dissemos, que as mudanças sociais e discursivas 

são muito difíceis. As dificuldades são impostas por modos de operação da ideologia que 

favorecem a conservação do status quo.  

Os modos de operação da ideologia são detalhados por Thompson (2007), que credita 

às formas simbólicas os processos sociais de criação, manutenção, circulação e interação de 

objetos, discursos e práticas. Formas simbólicas são um “amplo espectro de ações e falas, 

imagens e textos, que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros” 

(THOMPSON, 2007, p. 79), são analisáveis através dos aspectos intencional, convencional, 

estrutural, referencial e contextual e que servem para estabelecer e sustentar relações de 
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dominação. As formas simbólicas “estão sempre inseridas em contextos e processos 

socialmente estruturados” (THOMPSON, 2007, p. 79). São as formas simbólicas que 

conferem às pessoas uma posição de poder e de dominação, pois elas – as formas simbólicas – 

integram e permitem as estratégias de construção simbólica que localizam as pessoas 

socialmente e institucionalmente, fazendo com que reconheçam e se reconheçam em suas 

posições, além de consentirem que, em interações assimétricas, umas sejam privilegiadas em 

relação a outras, concedendo-lhes poder de tomar decisões e realizar seus interesses. 

Thompson (2007) associa essa capacidade de as formas simbólicas conferirem posição e 

níveis de poder às pessoas aos modos com os quais a ideologia pode operar. Embora seja 

possível observar vários modos de operação da ideologia, Thompson destaca cinco deles, que 

considera modos gerais: legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação. 

Cada modo geral possui suas estratégias típicas de construção simbólica. A proposta aqui não 

é detalhar cada um desses modos de operação, mas, sim, destacarmos alguns por estarem mais 

em evidência no corpus e demonstrarem como as formas simbólicas estão nele expressas. 

A primeira estratégia de construção simbólica que destacamos é a narrativização, 

uma forma de legitimação. Thompson (2007, p. 83) define narrativização como histórias, 

muitas vezes inventadas, que “contam o passado e tratam o presente como parte de uma 

tradição eterna e aceitável”. É através das histórias que se reconta o cotidiano, que se 

representam pessoas e situações, que se mostra como o mundo se apresenta e se reforça a 

“ordem aparente das coisas” (ibid.).  Dessa forma, somos envolvidos no processo simbólico 

que pode criar e sustentar, enfim, legitimar as relações de dominação. Cabe ressaltar que o 

corpus analisado é inteiramente narrado; tratam da representação de relacionamentos entre 

homem e mulher e veremos como a narrativização pode ser uma releitura do cotidiano 

desses relacionamentos. Entendemos, no entanto, que a narrativização permite a reprodução 

de ideologias antigas e pode promover a modificação, o surgimento ou a manipulação de 

outras ideologias.  

Uma segunda estratégia de construção simbólica que não podemos deixar passar 

despercebida é a utilização de figuras de linguagem, uma forma de dissimulação. Embora 

Thompson (ibid., p. 83-5) separe a eufemização de tropos como a metáfora e a metonímia, 

por despertar uma valoração positiva na descrição e redescrição das relações, ações e 

instituições sociais, nós entendemos que há nessas figuras – eufemismo, metáfora e 

metonímia – o deslocamento do sentido que favorece o velamento dos atores, ou ações, 

relações e instituições sociais. Thompson (loc. cit.) separa, ainda, o deslocamento das figuras 

de linguagem. Nosso objetivo, aqui, não é esmiuçar as sutilezas de sentidos que marcam a 
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diferença entre esses termos, mas juntá-las pelo que há de comum na promoção da 

dissimulação: várias figuras de linguagem provocam o deslocamento do sentido, quando um  

“termo costumeiramente usado para se referir a um determinado objeto ou pessoa é usado 

para se referir a outro, e com isso as conotações positivas ou negativas do termo são 

transferidas para o outro objeto ou pessoa”. (THOMPSON, 2007, p. 83) 

Assumimos, para a conveniência de nossa proposta, que as alterações de sentido 

proporcionadas por figuras de linguagem são deslocamentos de sentido, unindo, assim, o que 

Thompson separou em deslocamentos, eufemização e tropos. Mesmo que esses 

deslocamentos aconteçam de diferentes formas – na metáfora, ao menos dois sentidos são 

deslocados para um terceiro (mar + rosas = mar de rosas  tranquilidade); na sinédoque, o 

deslocamento do nome da coisa para o que ela sugere (pão  alimento); na metonímia, o 

sentido da parte/autor/material é deslocado para o todo/obra/produto (devolver o Neruda  

devolver o livro escrito por Neruda); no eufemismo, características negativas, ou mais 

severas, são deslocadas para sentidos mais positivos, ou amenos (Deus levou  faleceu); no 

disfemismo, o contrário do eufemismo (ficou p. da vida  ficou com raiva); na litote, o 

deslocamento do fato pela sua negativa (ele não vê  ele é cego); na hipérbole, o sentido de 

um termo é deslocado para o seu exagero (o Império tinha o mundo inteiro aos seus pés  

tinha muitos súditos); e assim por diante6 – são deslocamentos de um sentido ímpar inicial 

que migrou de alguma forma para outro sentido, modificado, promovendo a dissimulação. 

Outro modo de operação da ideologia que nos importa é a reificação. Thompson 

afirma que 

relações de dominação podem ser estabelecidas e sustentadas pela retratação de uma situação 

transitória, histórica, como se essa situação fosse permanente, natural, atemporal. Processos 

são retratados como coisas, ou como acontecimentos de um tipo quase natural, de tal modo 

que o seu caráter social e histórico é eclipsado. (THOMPSON, 2007, p. 87) 

O trecho nos aponta para a naturalização, uma das estratégias de construção 

simbólica da reificação. Naturalização é o tratamento de uma criação social e histórica como 

um acontecimento natural, inevitável, como as diferenças entre os sexos (ibid., p. 88). O 

masculino e o feminino, assim como os papéis sociais do homem e da mulher, são 

construções históricas que são de certa forma tão naturalizadas que beiram a discussão do 

biológico. Associada à naturalização está a eternalização, que transmite às construções 

sócio-históricas um caráter de eternidade, duração, um prolongar-se rumo ao passado que faz 

desaparecer a sensação de que se trata, de fato, de construção sócio-histórica, imprimindo 

                                                 
6 Para figuras de linguagem, sugerimos Rocha Lima, 2001. 
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uma rigidez nas ações e discursos que faz com que o questionamento de suas origens seja 

impossível (THOMPSON, 2007, p. 88).  

A nominalização e a passivização também são estratégias de construção simbólica da 

reificação. São formas de desviar a atenção de certos temas, focando em outros. As 

nomizalizações mitigam as ações e a passivização apaga o agente, representando, dessa 

forma, “coisas ou acontecimentos que ocorrem na ausência de um sujeito que produza essas 

coisas” (ibid., loc. cit.). 

Esses modos de operação da ideologia, isto é, essas possibilidades de expressão das 

formas simbólicas, funcionam de forma dinâmica dentro dos sistemas simbólicos 

(BOURDIEU, 2009) e podem estar a serviço deles. Bourdieu (2009) chama de sistemas 

simbólicos as estruturas estruturadas que funcionam como instrumentos de práticas ou 

instituições sociais, como mito, língua, arte, ciência, religião, etc. Através do gerenciamento 

das formas simbólicas, os sistemas simbólicos modificam ou preservam ideologias. A arte, 

por exemplo, pode quebrar tabus e convenções de época e fazer surgir uma nova tendência, 

embora concordemos com Thompson (2007) na crença de que o ‘novo’ é questionável, pois o 

que há é uma nova utilização do que já existe, é o uso de algo conhecido em um contexto 

inusitado, o que coaduna com os pensamentos de Fairclough (2003, p. 26), que mencionamos 

acima. Por outro lado, a arte pode repetir e repetir o que já existe, perpetuando um modo de 

existir, conservando padrões e convenções.  

As estratégias de construção simbólica, como a naturalização, o deslocamento de 

sentido e a narrativização, são incorporados em discursos e outras práticas sociais, ora 

legitimando, ora dissimulando, ora reificando (para nos limitarmos somente aos modos de 

operação da ideologia que destacamos), o que faz surgir um habitus produzido em cada 

sistema simbólico. Por esse aspecto, podemos antever o que Bourdieu (2009) chama de 

habitus masculino e habitus feminino, uma vez que masculino e feminino são disposições 

sócio-historicamente construídas e, portanto, não desmembráveis dos sistemas simbólicos. 

Quando Bourdieu (1998) nos fala da incorporação da dominação masculina, ele afirma que, 

na organização simbólica da divisão do social do trabalho e de toda a ordem natural e social, o 

corpo feminino subjaz ao do masculino, vindo a força particular do masculino do fato de 

condensar e acumular duas operações: “ela legitima uma relação de dominação inscrevendo-a 

em uma natureza biológica que é, por sua vez, ela própria uma construção social naturalizada” 

(ibid., p. 33). Essa força do masculino proporciona, nos termos de Bourdieu (1998, p. 71-2), 

um caráter de nobreza à masculinidade, reservando os espaços públicos a eles e os espaços 
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privados a elas, os espaços de todos os perigos a eles e as casas e atividades domésticas a elas, 

e essas  

injunções continuadas, silenciosas e invisíveis, que o mundo sexualmente hierarquizado no 

qual elas são lançadas lhes dirige, preparam as mulheres, ao menos tanto quanto os apelos à 

ordem, a aceitar como evidentes, naturais e inquestionáveis prescrições e proscrições 

arbitrárias que, inscritas na ordem das coisas, imprimem-se insensivelmente na ordem dos 

corpos. (BOURDIEU, 1998, p. 71) 

 

O movimento feminista precisava romper esse habitus feminino, implementando uma 

identidade nova para a mulher, a fim de que a dominação masculina perdesse sua força. O 

movimento conseguiu avanços jurídicos com relação aos direitos da mulher e o 

reconhecimento de outros aspectos importantes na condição feminina, como o acesso ao 

ensino secundário e superior, ao trabalho assalariado (ou seja, o acesso à esfera pública), o 

distanciamento das funções de reprodução com o uso de métodos anticonceptivos que 

reduziram o tamanho das famílias (BOURDIEU, 1998, p. 106-7), para nos restringirmos a 

alguns poucos exemplos. Segundo Bourdieu, a maior conquista do movimento feminista foi a 

mudança no fato “de que a dominação masculina não se impõe mais com a evidência de algo 

que é indiscutível” (ibid., p. 106). Porém, no ir e vir da resistência social às mudanças, muito 

ainda há para se fazer. Na contramão das mudanças, a força do masculino já se encontrava 

consolidado e integrando os sistemas simbólicos, de cujos bens – simbólicos – instituições 

sociais, como a Igreja e o Direito, se apropriam. Na economia dos bens simbólicos – como o 

casamento, tão disseminado e defendido pelas instituições sociais – há a perpetuação das 

diferenças e a dominação masculina se sobrepõe acima das transformações nos modos de 

produção econômicos e ideológicos (ibid., p. 115). Através da análise dos minicontos, 

veremos como Marina Colasanti percebe e tenta romper com essa resistência ideológica. 

Marina Colasanti escreve seu livro com os recursos literários sofisticados, pois além 

da construção da narrativa, que implica na elaboração de personagens, situações, foco 

narrativo, clímax e desfecho, ela enxuga os textos de adjetivos desnecessários, restringe a 

narrativa a uma concisão precisa como aço de lâmina. Curtos, os minicontos revelam tudo o 

que é necessário revelar, mas nem uma letra a mais, deixando ao leitor a maior parte da 

atividade intelectual para os nexos semânticos e pragmáticos. Não é em vão que a autora 

escolhe a narrativa em terceira pessoa como estratégia, a exemplo dos contos de fadas, para 

conduzir o leitor a uma leitura possível desejada.  

Segundo Thompson (2007), como vimos, a narrativização é um forte elemento que 

promove a resistência ideológica e é através dela, entre outras formas, que se pode perpetuar a 



34 

 

hegemonia de um discurso dominante, porque a legitima. A narrativização, quando 

verossímil, ou seja, associada a práticas sociais da vida cotidiana, refletindo uma realidade, 

além de legitimar, pode servir também de reificação, pois ao mesmo tempo em que narra, 

naturaliza o narrado. Marina Colasanti subverte essa forma naturalizante e legitimadora de 

ideologias quando, ao compor seus minicontos, ela cria narrativas que surpreendem pela 

quebra da expectativa de um final feliz, tal como o são nos contos de fadas. Embora não 

possamos asseverar que ao final de cada miniconto haja, de fato, um momento infeliz, 

podemos afirmar, sim, que não são finais que se espera de histórias de relacionamentos. 

Essa quebra da expectativa pode parecer muito pouco à primeira vista, mas 

acreditamos ter aí um detalhe imprescindível para toda a análise que propomos. Pois ela tanto 

envolve um olhar diferente sobre as histórias dos relacionamentos, quanto rompe uma gama 

de fatores socioculturais, polifônicos, simbólicos, perpetuados e ainda em muitos aspectos 

vigentes atualmente, como o habitus masculino e a hegemonia da dominação masculina, 

embora a dóxa, segundo Bourdieu (1998), tenha sofrido mudanças nesse sentido. 

 

A análise externa, ou seja, do contexto em que os Contos foram produzidos foram 

apresentadas até aqui e serão retomadas na conclusão. Nos capítulos a seguir, tentaremos dar 

conta da análise interna do texto. 
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4 O SISTEMA DE REPRESENTAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS COMO 

METODOLOGIA 

 

Até aqui, vimos observando a inserção dos Contos de amor rasgados no contexto 

sócio-histórico e sua relação com feminismo com a hegemonia da dominação masculina, suas 

implicações ideológicas e a difícil possibilidade de uma mudança nas práticas sociais através 

do discurso. A leitura simples dos minicontos pode não nos demonstrar até que ponto eles 

devem ser inseridos numa proposta de mudança social, de mudança nos conceitos de feminino 

e de masculino, tal como propunha o movimento feminista. Para apontar que essas questões 

estão no bojo da produção dos minicontos, buscamos o sistema sociossemântico da 

Representação dos Atores Sociais (RAS), desenvolvido por van Leeuwen (1996; 2008), 

para analisar como o homem e a mulher estão representados.  

 

 

4.1 O critério de seleção do corpus 

 

O livro Contos de amor rasgados é o resultado de um conjunto de 100 minicontos. 

Embora sua quase totalidade tematize a relação entre homem e mulher de uma forma geral, 

salvo alguns poucos dispersos, 53% dos minicontos referem-se especificamente à relação 

entre homem e mulher que estão, de alguma forma, envolvidos em um relacionamento por 

vezes conturbado. Não se pode afirmar que são minicontos sobre ‘casamentos’, mas 

certamente são sobre formas de se relacionar. Num primeiro momento, separamos os 

minicontos nesses dois grupos: 53% que diretamente tematizavam relacionamento e 47% que 

não.  

A fim de estabelecermos a ligação do livro com os ideais do feminismo, selecionamos 

os 53 minicontos que tematizavam o relacionamento entre homem e mulher. Dessa forma, 

poderíamos verificar as questões da dominação masculina que porventura estariam 

subliminares. Porém, o volume de texto ainda seria muito extenso para o tipo de análise que 

pretendíamos. Assim, numa segunda análise, identificamos que os textos selecionados se 

dividiam em três grupos gerais: um grupo em que as mulheres são representadas como 

responsáveis por suas próprias atitudes; outro grupo em que as mulheres são representadas 

como subjugadas ao homem e sofriam a violência simbólica da dominação masculina; e um 

terceiro grupo em que ambos homem e mulher são representados de forma equânime, sem que 

a representação de um influencie positiva ou negativamente a representação do outro. 
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Além desses três grupos, destacamos o primeiro e o último contos, por serem a 

abertura e o fechamento do livro. A observação desse quarto grupo, e sua consequente seleção 

para o corpus, foi baseada na declaração que a autora, Marina Colasanti, fez à Revelação 

Online, afirmando que sua intenção era a de que o leitor, ao terminar o livro, tivesse a 

sensação de ter lido uma estória completa, com início, meio e fim (COLASANTI, [s.d.]). 

Assim, o primeiro e o último funcionam como o prólogo e o epílogo de algo cuja sensação se 

aproximasse com a de um romance. O prólogo e o epílogo são relevantes porque não incluem 

a representação da mulher. 

Considerados esses grupos, chegamos à seleção de 10 (dez) minicontos para compor 

nosso corpus, o que representou cerca de 20% dos minicontos selecionados. Obedecendo a 

um critério, tentamos uma distribuição justa, que pudesse representar o todo. Obtivemos, 

então, como resultado, a seguinte configuração de corpus: 

 

Relacionamentos em que há violência do homem contra a mulher: 

1 - Por preço de ocasião (pág. 13) 

2 - De água nem tão doce (pág. 77) 

3 - Para que ninguém a quisesse (pág. 111) 

 

Relacionamentos em que a mulher é quem se posiciona: 

4 - O leite da mulher amada (pág. 15) 

5 - Nunca conspurcando a família (pág. 25) 

b6 - Sem novidades do front (pág. 151) 

 

Textos em que ambos aparecem espelhados (narrativas com 'eles'): 

7 - Amor de longo alcance (pág. 21) 

8 - Até que a palavra fosse possível (pág. 67) 

  

Textos em que 'ela' não aparece (só há representação dele), que coincide com primeiro 

e último contos: 

9 - Prólogo: Enfim, um indivíduo de idéias abertas (pág. 11) (primeiro) 

10 - Um tigre de papel (pág. 207) (último) 

 

Com essa seleção, teremos a representação do homem, a representação da mulher e, 

eventualmente, outros participantes sendo ou deixando de ser representados. 
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4.2 O sistema sociossemântico desenvolvido por van Leeuwen  

 

A Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) de Halliday e Matthiessen (2004) gerou uma 

gama de possibilidades de análises, pois explora o potencial de significados, não um conjunto 

de regras. A transitividade verbal é considerada como processo e, em torno dos processos, 

podem estar os participantes ou as circunstâncias (CUNHA; SOUZA, 2007). Inspirado no 

potencial de significados, van Leeuwen (1996; 2008), interessado nos atores sociais 

envolvidos no discurso e numa forma de dar suporte à Análise Crítica do Discurso difundida 

por Fairclough (1993; 1995; 2003), desenvolve um sistema sociossemântico que permite um 

inventário da forma como os participantes do discurso – os atores sociais – estão nele 

representados. A representação dos atores sociais foi um projeto que surgiu da análise de 

textos ficcionais, editoriais de jornais, revistas em quadrinhos, redação escolar, livros 

didáticos e propagandas. Seu projeto, porém, ultrapassa a representação dos atores, buscando 

“mapear como outros elementos de práticas sociais são representados, tais como as atividades 

sociais que constituem essas práticas, além de quando e onde elas ocorrem” (ASSIS, 2009, 

p.44).  

A grande contribuição de van Leeuwen é o detalhamento do sistema em categorias de 

uma ampla abrangência. Van Leeuwen (1996) observa que os atores sociais podem ser 

incluídos ou excluídos em discursos específicos. Muitas vezes, um determinado ator deveria 

aparecer em um determinado discurso, mas ele não aparece, sendo totalmente excluído. 

Outras vezes, pode aparecer sutilmente como um pano de fundo, sendo recuperável no 

contexto (ibid.). Excluir um ator que deveria estar contido no discurso implica um discurso 

tendencioso que apaga um participante para fazer sobressair outro. Mesmo quando incluídos, 

os atores podem ocupar lugar de agente dos processos, participação por ativação, ou de 

paciente, estando apassivado, isto é, sujeitado à ação como meta, beneficiário, receptor, etc. 

(CUNHA; SOUZA, 2007).   

O sistema sociossemântico da Representação dos Atores Sociais (RAS) teve uma 

primeira edição portuguesa por Pedro (1997). Em 2008, Novodvorski apresentou uma 

proposta de tradução adaptada para o português do Brasil (ver anexo I) e, em 2009, Assis 

ampliou o sistema RAS com algumas categorias. A figura 1 apresenta o sistema RAS 

ampliado e adaptado por Assis (compare com o sistema RAS original no anexo II e sua 

primeira tradução para o português do Brasil no anexo III). 
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FIGURA 1 – Categorias sociossemânticas de representação dos atores sociais – Sistema RAS. 
 

Fonte: ASSIS (2009, p. 46), a partir da adaptação de van Leeuwen (1996, p. 65) por Novodvorski (2008) 

 

 

Para a leitura dos sistemas da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), Martin7 (apud 

ASSIS, 2009) estabelece que as chaves ( { ) são cosseleções {A e B e C} – {inclusão: 

personalização: determinação: nomeação: titulação: honorificação} ou {ativação: 

possessivação: impersonalização} – e os colchetes ( [ ) são excludentes [A ou B ou C] – 

[inclusão] ou [exclusão]; [participação] ou [circunstanciação] ou [possessivação]. A 

notação (i)/(t) refere-se a if/then (se/então), observando que se um ator é apassivado por 

                                                 
7 MARTIN, J. R. The meaning pg features in systemic linguistics. In HALLIDAY, M. A. K.; FAWCETT, R. P. 

(eds.). New developments in systemic linguistics, vol. 1. London: Printer Publishers, 1987, p. 14-40. 
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beneficiação, o beneficiamento se dá, então, por participação. Dessa forma, os discursos 

podem, como já dissemos, incluir ou excluir os atores (primeira entrada no sistema, indicada 

pelo número 1; as entradas serão doravante representadas por ).  

A exclusão (12) pode se dar por supressão, quando não há representação do ator, 

não há como resgatar quaisquer indícios de quem seja. Ou pode ser feita por encobrimento 

(ou em segundo plano), quando vestígios do ator foram ou serão apresentados no discurso 

como um pano de fundo, permitindo que se regate alguma informação, ou se tenha pistas 

para, enfim, saber dele. Orações na voz passiva em que o agente da passiva não está presente, 

ou na sua forma sintética com a partícula ‘se’, são formas de suprimir o ator social, pois não é 

apresentado o agente do processo, ou seja, a ação verbal é apresentada sem o seu agente. O 

mesmo acontece com as nominalizações, em que os verbos são transformados em nomes para 

apagar o seu agente, e com as orações reduzidas de infinitivo, particípio ou gerúndio, podendo 

o agente ser apagado por supressão ou encobrimento (VAN LEEUWEN, 1996; 2008). 

Por oposição à exclusão, temos a inclusão (13, 4, 6).  Na inclusão, como a própria 

denominação revela, os atores são incluídos nos discursos, o que pode ocorrer de diversas 

formas.  Os atores podem ocupar três lugares distintos: o de agente do processo, ocupando 

uma posição ativa na ação – inclusão por ativação –, o de paciente do processo, sofrendo a 

ação, ou se beneficiando dela – inclusão por apassivação – ou o de ser/existente, sendo ou 

existindo nos processos relacionais – inclusão por sistemização. Assim, em “o amante ia 

buscá-la” (corpus, texto 5, p. 25), o amante é ativado e ela (-la) é apassivada, beneficiando-

se pela ação buscar (ela é buscada).  

Mas nem sempre a inclusão é tão evidente como no exemplo. A possessivação (4) é 

uma categoria complexa e pode ocorrer tanto por ativação, quanto por apassivação: por 

ativação, como em minha ingestão, em que a posição do ator – eu – é a de agente da ação de 

ingerir; por apassivação, como em meu professor, em que o ator – eu – ocupa a posição de 

paciente da pressuposta ação de aprender, estando encapsulada na pressuposta ação de ensinar 

do professor. Mesmo em casos de uso de pós-modifcador com preposição de (VAN 

LEEUWEN, 1996, p. 188), teremos situações em que o contexto dirá se se trata de uma 

ativação ou apassivação. Em casos como a invasão da cidade e a invasão dos soldados, 

percebemos nitidamente que se trata de uma apassivação e uma ativação, respectivamente, 

porque a cidade é invadida e os soldados invadem. Mas em a invasão do Império Romano, 

não sabemos ao certo se o império invadiu ou foi invadido, passando a depender do contexto a 

atribuição de uma categoria sociossemântica. 
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Assis (2009) analisou um corpus literário e sentiu necessidade de ampliar o sistema 

com algumas categorias novas, que não existiam no sistema original de van Leeuwen (1996; 

2008). A categoria sistemização (3), apesar de já ter sido sugerido por van Leeuwen como 

possibilidade de representações estáticas, permite a inclusão de representações em que os 

atores não são ativados nem apassivados, mas são participantes de processos estáticos, como 

relacionais ou existenciais, a exemplo de “Kurtz estava doente demais” (ASSIS, 2009, p. 

106). Na sistemização, se o participante recebe um atributo temos a descritivização (“O Sr. 

Kurtz era um gênio”), se a oração apresenta uma existência (“havia pelo menos mais um 

ouvinte acordado além de mim”) temos a existencialização (ibid., p. 108-9). Uma segunda 

categoria foi incluída por Assis (ibid.): a identificação pelo vestuário (15). Essa categoria 

é uma forma de personalização (6), que se assemelha à funcionalização (14) (ibid., p. 

111-2). Enquanto a funcionalização se realiza por perífrase que visa ao destaque da 

categorização (13) pela função, como homens de toga para se referir a juízes, ou crianças 

de uniformes para dizer estudantes, a identificação pelo vestuário identifica o ator 

meramente pela sua forma de vestir, como em mulher de vermelho ou pessoa de luto (ibid.), 

que podem dizer muito do representado. Assis (2009) também acrescenta uma categoria à 

objetivação (22): a institucionalização (23), que ocorre quando há a personificação ou a 

atribuição de características humanas às instituições nas quais os atores estão inseridos 

(família, empresa, escola, ciência, lei) (ibid., p. 117-9). Outra contribuição de Assis para o 

sistema é o acréscimo da categoria transfiguração (22), uma forma de representação 

menos humana ou menos terrena, que se subdivide em: ficcionalização (24), quando se 

alude a um personagem da ficção ou da mitologia (“o arlequim na margem virou seu 

narizinho arrebitado”); sobrenaturalização (24), quando se alude a elementos 

sobrenaturais como fantasmas, espectros, fenômenos sobrenaturais (“estar à mercê daquele 

fantasma perverso”); e primitivização (24), quando se atribui características primitivas aos 

atores, como animal, selvagem, coisa, criatura, etc. (“era a criatura mais afável”) (ibid., p. 

113-7). A importância das categorias acrescentadas por Assis (2009) é o fato de surgirem para 

possibilitar a análise de um corpus literário. Algumas dessas categorias se aplicam também à 

análise de nosso corpus.  

O sistema proposto por van Leeuwen está bastante difundido. Por essa razão, faremos 

no Quadro 1 uma apresentação sucinta das categorias da inclusão, com exemplos tirados da 

tradução portuguesa (PEDRO, 1996), com adaptações na nomenclatura conforme proposta 

por Novodvorski (2008). Em ordem alfabética. 
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QUADRO 1 – Sumário das categorias do sistema RAS; van Leeuwen (1996), a partir da 

tradução em PEDRO, 1996; nomenclatura adaptada por Novodvoski (2008); disposto 

em ordem alfabética. 

 

Categoria Característica Exemplo (in: PEDRO, 1996) 

Abstração Impersonalização em que um ator 

social é representado por uma 

qualidade (não-humana) que lhe é 

atribuída 

“A Austrália corre o risco de se 

envolver em muitos problemas 

indesejados” [problemas = 

migrantes pobres, 

desqualificados, ilegais, etc.]  

Afiliação Nomeação com adição de termo de 

relação pessoal ou parentesco 

“Eles foram embora, a titia 

Bárbara a empurrar a Debbie 

em seu carrinho de bebê” 

Agregação Atores são assimilados como 

grupos, por quantificação ou como 

dados estatísticos 

“Um número de críticos 

querem ver” / “quarenta por 

cento dos australianos 

nasceram no estrangeiro” 

Anacronismo Inversão em que os atores são 

sobredeterminados pela participação 

em datas e períodos díspares  

A história em quadrinho dos 

Flintstones, que participam de 

atividades típicas da família 

americana de subúrbio do séc. 

XX e são sobredeterminados 

fisicamente como participantes 

da Pré-História. / Histórias de 

ficção científica em que os 

atores são projetados para o 

futuro, mas suas práticas são 

semelhantes às contemporâneas 

Apassivação Atores submetendo-se à atividade, 

ou receptores dela. 

“80 jovens brancos malfeitores 

atacaram os vendedores 

ambulantes africanos” 

Assimilação Atores são especificados como 

grupos 

“Terá ele razão em acreditar 

que esta nação é insensível ao 

sentimento racista?” 

Associação Atores são determinados por grupos 

entre os quais se estabelecem 

alguma relação ou aliança, com 

vínculos passageiros (duradouros ou 

não) 

“Acreditavam que o programa 

de imigração existia para 

beneficiar os políticos, os 

burocratas e as minorias 

étnicas” 

Ativação Atores com forças ativas e 

dinâmicas numa atividade 

“80 jovens brancos malfeitores 

atacaram os vendedores 

ambulantes africanos” 

Autonomização do 

enunciado 

Objetivação em que os atores são 

representados por uma referência 

aos seus enunciados (em relação a 

especialistas) 

“Esta preocupação, observou o 

relatório, refletia-se em 

sondagens” 

Beneficiação Atores são apassivados como se 

beneficiando positiva ou 

negativamente da atividade ou ação 

“22.000 chineses de Hong Kong 

chegaram ano passado a cidades 

como Vancôver, trazendo carteiras 

bem recheadas” 
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Categoria Característica Exemplo (in: PEDRO, 1996) 

Categorização Atores são determinados a partir de 

da identidade que compartilha com 

outros 

“A mãe das crianças, Desley 

Harding, encontrou Matthew a 

boiar na piscina quando ia 

chamar os gêmeos para o 

lanche ontem à tarde” 

Circunstanciação Atores são ativados ou apassivados 

através de circunstanciais 

preposicionais 

“As pessoas de descendência 

asiática sentiram um súbito 

esfriamento por parte dos 

vizinhos e colegas de trabalho” 

Classificação Categorização que refere a 

representações em termos da classe 

a que pertence 

“O músico homossexual” 

Coletivização Atores são assimilados como grupo 

consensual e homogêneo 

“Terá ele razão em acreditar 

que esta nação é insensível ao 

sentimento racista?” 

Conotação Quando uma determinação simples 

como nomeação ou identificação 

física é feita por meio de uma 

classificação ou funcionalização 

O ‘homem de bigode’ para ser 

referir aos ‘militares 

prussianos’ 

Destilação Sobredeterminação que combina 

generalização com abstração, liga 

atores sociais a várias práticas 

abstraindo o ator envolvido nessas 

práticas 

Reverendos e padres sendo 

representados como 

professores, professores sendo 

representados como psicólogos, 

etc. 

Destitulação Nomeação com adição de 

pseudotítulos 

“Controverso terapeuta de 

cancro Milan Brych” 

Desvio Inversão em que atores envolvidos 

em certas atividades são 

representados por meio de referência 

a atores não qualificados para 

desempenhar essas atividades 

Animais personalizados em 

histórias infantis, que assumem 

atividades que as crianças 

deveriam assumir, por 

demonstrarem mais força ou 

mais fraqueza que elas 

Determinação Personalização em que os atores são 

representados com a especificação 

de sua identidade 

“Sultão turco, dá-me o meu 

botão de diamante” 

Determinação 

simples 

Determinação em que os atores são 

representados como a participar de 

somente uma prática social 

“Sultão turco, dá-me o meu 

botão de diamante” 

Diferenciação Atores são determinados a partir da 

identificação de sua identidade, 

criando-se a diferença entre o ator e 

um outro  

“E embora muitos dos novos 

migrantes sejam grandes 

empreendedores cultos - 

pessoas da ‘alta’ na 

terminologia americana - 

outras são da ‘baixa’” 
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Categoria Característica Exemplo (in: PEDRO, 1996) 

Dissociação Atores são determinados a partir de 

grupos distintos entre os quais não 

se estabelecem relações, em 

oposição à associação 

“Acreditavam que o programa 

de imigração existia para 

beneficiar os políticos, os 

burocratas e as minorias 

étnicas, não para os 

australianos como um todo”. 

[associação de políticos, 

burocratas e minorias étnicas e 

dissociação de australianos] 

Espacialização Objetivação em que os atores são 

representados por uma referência a 

um lugar diretamente associado à 

sua pessoa 

“A Austrália estava a receber 

70.000 migrantes por ano” 

[Austrália = australianos] 

Especificação Ativação ou apassivação de forma 

personalizada ou impersonalizada, 

por meio de especificações como 

uso de plural com artigo ou termos 

especificadores 

“O pessoal tanto do recreio 

quanto do infantário” 

Formalização Atores são determinados a partir de 

sua identidade única, de maneira 

formal, com sobrenome, com ou 

sem honoríficos 

“Um capitão de 32 anos 

Coronel Robert Pepper” 

Funcionalização Categorização que refere a uma 

atividade, ou em termos de alguma 

coisa que fazem 

“E embora muitos dos novos 

migrantes sejam grandes 

empreendedores cultos” 

Generalização Ativação ou apassivação de forma 

personalizada ou impersonalizada, 

meio de generalizações como uso de 

plural sem o artigo ou termos 

generalizantes 

“6,5% da população são 

migrantes não-Europeus” 

[plural] / “Talvez uma criança 

sinta isso da mãe” [termo 

generalizante] 

Honorificação Nomeação com adição de títulos 

honoríficos, padrão, cargos, etc. 

“Dentro de 50 anos, afirma Dr. 

Price [...]” 

Identificação Categorização que refere a 

representações em termos daquilo 

que são (mais ou menos permanente, 

ou inevitavelmente) 

“O professor asiático” / “o 

músico homossexual” 

Identificação física Categorização que refere a 

representações em termos de uma 

identidade única na ausência 

temporária ou permanente de 

nomeação, fazendo-o por um 

pormenor que ressalta 

“[...] o espantoso cantor louro 

Toby Bishop” / “a bochechuda 

Laura Vezey” 

Identificação 

relacional 

Categorização que refere a 

representações em termos da relação 

pessoal, de parentesco, ou de 

trabalho 

“A mãe das crianças, Desley 

Harding, encontrou Matthew a 

boiar na piscina quando ia 

chamar os gêmeos para o 

lanche ontem à tarde” 
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Categoria Característica Exemplo (in: PEDRO, 1996) 

Impersonalização Atores são representados como por 

características não-humanas 

“A Austrália corre o risco de se 

envolver em muitos problemas 

indesejados” [problemas = 

migrantes] 

Indeterminação Atores são representados como 

indivíduos ou grupos não 

especificados e anônimos. 

“Alguém pusera flores na 

secretária da professora” 

Individualização Atores são especificados como 

indivíduos 

“[...] são apresentadas como 

factos por Bruce Ruxton” [em 

substituição a racistas] 

Informalização Atores são determinados a partir de 

sua identidade única, pelo nome 

próprio, sem sobrenome 

“Beverly, de 33, sua esposa” 

Instrumentalização Objetivação em que os atores são 

representados por uma referência 

aos instrumentos que utilizam nas 

suas atividades 

“Uma granada de morteiro de 

120mm explodiu na praça do 

mercado de Sarajevo” 

Inversão Sobredeterminação em que os atores 

são ligados a práticas que se opõem 

As histórias em quadrinho dos 

Flintstones, que participam de 

atividades típicas da família 

americana de subúrbio do séc. 

XX e são sobredeterminados 

fisicamente como participantes 

da Pré-História. 

Nomeação Atores são determinados a partir de 

sua identidade única 

“Dwight Harris, de 32 anos e 

Beverly, de 33, sua esposa” 

Objetivação Impersonalização em que os atores 

são representados por uma 

referência a um local ou coisa 

diretamente associada quer à sua 

pessoa quer à sua atividade, por 

referência metonímica 

“A Austrália estava a receber 

70.000 migrantes por ano” 

[Austrália = australianos] 

Participação Apassivação como participante 

beneficiado em processos materiais 

ou destinatário em processos verbais 

“80 jovens brancos malfeitores 

atacaram os vendedores 

ambulantes africanos” 

Personalização Atores são representados como seres 

humanos 

“Cuidados maternais” 

Possessivação Ativação ou apassivação através do 

pronome possessivo, ou de pós-

modificador com de 

“O nosso influxo” [ativação] / 

“a minha professora” 

[apassivação] / “um influxo de 

cerca de 54.000 imigrantes 

qualificados” [ativação] 

Semiformalização Atores são determinados a partir de 

sua identidade única, pelo nome 

próprio e sobrenome 

“Dwight Harris, de 32 anos” 
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Categoria Característica Exemplo (in: PEDRO, 1996) 

Simbolização Sobredeterminação em que um ator 

ou grupo de atores são representados 

como ficcionais. 

As transposições de atores e 

atividades sociais de contos de 

fadas para práticas sociais 

contemporâneas das famílias de 

classe média. 

Sobredeterminação Determinação em que os atores são 

representados como participantes de 

mais de uma prática social ao 

mesmo tempo 

O soldado austríaco tinha aulas 

de inglês com uma professora 

francesa [homem = 

soldado/guerra; homem = 

estudante/escola]*  

Somatização Objetivação em que os atores são 

representados por uma referência a 

uma parte de seu corpo 

“Ela pôs a mão no ombro da 

Mary Kate” [é o corpo da Mary 

Kate que está sendo tocado] 

Sujeição Atores são apassivados como 

objetos, finalidade, objetos de troca 

“A Austrália estava a receber 

70.000 migrantes por ano” 

Titulação Nomeação com adição de títulos, 

padrão, cargos, termo de relação 

pessoal, etc. 

“Dentro de 50 anos, afirma Dr. 

Price [...]” / “Eles foram 

embora, a titia Bárbara a 

empurrar a Debbie em seu 

carrinho de bebê” 

* Exemplos nossos, não constam em PEDRO, 1996. 

Fonte: elaboração própria a partir de van Leeuwen (1996); Pedro (1996) e Novodvoski (2008) 

 

No Quadro 2, embora já tenhamos comentado acima, apresentamos as propostas de 

acréscimo de categorias conforme Assis (2009). 

 

QUADRO 2 – Sumário das novas categorias do sistema RAS propostas por Assis (2009); 

em ordem alfabética 
 

Categoria Característica Exemplo (in: ASSIS, 2009) 

Descritivização Sistemização em que o ator recebe um 

atributo 

“o Sr. Kurtz era um gênio” 

Existencialização Sistemização que apresenta uma 

existência 

“havia pelo menos mais um 

ouvinte acordado além de 

mim” 

Ficcionalização Transfiguração em que os atores são 

representados como personagem ou 

figura da ficção ou mitologia 

“o arlequim na margem virou 

seu narizinho arrebitado” 

Identificação pelo 

vestuário 

Identificação em que o ator é 

representado meramente pelo modo de 

se vestir 

“A mulher de vermelho” 

Institucionalização Objetivação em que as instituições 

recebem as características humanas 

dos atores 

A família respirou aliviada* 
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Categoria Característica Exemplo (in: ASSIS, 2009) 

Primitivização Transfiguração em que os atores são 

representados como animais 

selvagens, coisa, criatura. 

“era a criatura mais afável” 

Sistemização Ator como participante de processos 

estáticos, não estando nem ativados 

nem apassivados 

“Kurtz estava doente” 

Sobrenaturalização Transfiguração em que o ator é 

representado por elementos 

sobrenaturais como fantasmas, 

espectros, fenômenos sobrenaturais 

“estar à mercê daquele 

fantasma perverso” 

Transfiguração Impersonalização em que os atores 

são representados de forma não 

humana ou não terrena 

“era a criatura mais afável” 

* Exemplos nossos, não constam em ASSIS, 2009. 

 

Fonte: elaboração própria a partir de Assis (1996). 

 

 

4.3 As categorias selecionadas 

 

 

O sistema sociossemâmtico foi idealizado por van Leeuwen de forma ampla, 

constituído a partir de uma abrangência de vários gêneros de discurso e tipos de textos. Não 

pretendemos esgotar todas as categorias na análise dos minicontos. As análises partem da 

observação de que há um confronto entre os atores sociais homem e mulher, e essa 

observação orientou a seleção dos textos para compor o corpus. O sistema nos orientará a 

observar as formas de exclusão e inclusão e, quando incluídas, como ocorrem as ativações e 

apassivações desses personagens e, eventualmente, de outros que sejam importantes em cada 

miniconto. O nosso objetivo não é esmiuçar cada categoria, mas entender as formas como a 

mulher está representada diante do homem. 
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5 A ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS NOS MINICONTOS 

 

O corpus foi separado em quatro grupos com relação aos posicionamentos da mulher. 

O primeiro grupo foi nomeado de situações em que há violência do homem contra a 

mulher. O segundo, situações em que a mulher se posiciona. O terceiro grupo é composto 

de situações em que homem e mulher aparecem espelhados, sendo igualmente 

representados. O quarto é a seleção das situações em que não há a representação dela. 

Seguiremos essa ordem na análise. 

 

 

5.1 Situações em que há violência do homem contra a mulher 

 

Texto 1: Por preço de ocasião 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 13. 

Comprou a esposa numa liquidação, pendurada que estava, junto com outras, no grande 

cabide circular. Suas posses não lhe permitiam adquirir lançamentos novos, modelos 

sofisticados. Contentou-se pois com essa, fim de estoque, mas preço de ocasião. 

Em casa, porém, longe da agitação da loja – homem escolhendo mulher, homem pagando 

mulher, homem metendo mulher em saco pardo e levando às vezes mais de uma para 

aproveitar o bom negócio – percebeu que o estado de sua compra deixava a desejar. 

“É claro”, pensou reparando na sujeira dos punhos, no amarrotado da pele, nos tufos de 

cabelo que mal escondiam rasgões do couro cabeludo, “eles não iam liquidar coisa nova.” 

Conformado, deitou-a na cama pensando que ainda serviria para algum uso. E, abrindo-lhe as 

pernas, despejou lá dentro, uma por uma, brancas bolinhas de naftalina. 

 

A representação dele 

Ele é sempre ativado, não somente como agentes dos processos, mas também através 

dos possessivos em “suas posses”, “sua compra”. O termo marido é excluído e está 

encoberto, pois podemos recuperar esse sentido apenas a partir do termo esposa que entra 

como meta da primeira ação. Tampouco o pronome pessoal ele é explicitado. A língua 

portuguesa permite a ausência do pronome pessoal reto por permiti-lo ocultado nas 

desinências, mas não há nas desinências verbais uma expressão do gênero, obrigando sua 

explicitação em casos em que se deseja demarcar o gênero ou evitar a ambiguidade. Sabemos 

que se trata do gênero masculino por questões socioculturais, em oposição a esposa e em 

emparelhamento a homem, na sequência entre travessões (“homem escolhendo mulher, 

homem pagando mulher [...]”). Dessa forma, obtém-se uma generalização, um sentido de que 
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é um homem qualquer, não específico. É um homem que compra, porém em liquidações por 

não ter posses. O fato de os termos lançamentos novos e modelos sofisticados entrarem na 

transitividade do verbo adquirir, implica que era isso que se almejava, e ele lamenta – 

somente a ele é dado voz pelo discurso direto “É claro, não iam liquidar coisa nova” – mas se 

conforma com o fato de não poder adquiri-la. Lamentação e conformidade apontam para um 

homem decepcionado, que adquiriu a mercadoria mesmo estando em mau estado, levando à 

frustração – a expressão ‘é claro’ introduz o tom de frustração. Então ele se conforma e a usa 

mesmo assim. O processo usar reporta à proposta da compra, colocando a mulher como um 

objeto a ser consumo.  

 

A representação dela 

Ela é totalmente apassivada. Nomeada de esposa, abre a narrativa como meta do 

processo material comprou – apassivação por sujeição –, o que remete à metáfora de que a 

esposa é uma mercadoria. O sentido de mercadoria é recuperado também no campo 

semântico que envolve o conto (liquidação, pendurada em cabide, lançamentos, modelos, 

estoque, preço, loja, compra), corroborando o caráter de mercadoria dada à esposa. Ela, a 

esposa, também funciona como uma associação para mulher, uma vez que estava pendurada 

“junto com outras” – generalizada em outras e em mulher na sequência “homem escolhendo 

mulher, homem pagando mulher [...]”. Ela é ainda renomeada como compra em “o estado de 

sua compra”, corroborando a associação da mulher-esposa como mercadoria. É representada 

como velha e simplória – uma vez que não é um lançamento novo, nem modelo sofisticado – 

uma mercadoria que restou no fim de estoque, a baixo custo. Suas características 

depreciativas são também somatizadas metonimicamente em “sujeira dos punhos”, 

“amarrotado da pele”, “tufos de cabelo” e “rasgões do couro cabeludo”. A única vez que 

aparece como agente (ativada no verbo servir) é, na verdade, apassivada na transitividade do 

processo mental pensar, de cujo agente é ele, não ela. Completamente apassivada do início 

ao fim – quando é deitada na cama e suas pernas são abertas – ela não ganha voz na trama, 

ficando apagada de qualquer representação positiva, não lhe é dada a possibilidade de 

qualquer reação. 

 

Outros atores representados 

Três outros atores aparecem na trama: mulheres, homens e eles.  
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Mulheres em outras (“junto com outras”) e mulher (“homem escolhendo mulher, 

homem pagando mulher [...]”), ocupam papel relevante para assegurar a associação e a 

generalização da esposa.  

Homens materializados em homem (“homem escolhendo mulher, homem pagando 

mulher [...]”), mas aparece apenas para garantir a generalização, pois é quando ele é igualado 

a todos os demais homens que compram as mulheres. 

Eles aparece no discurso direto, quando ele ganha voz, e refere-se ao(s) comerciante(s) 

(ou aos que liquidam). O pronome eles, por restrições linguísticas, pode incluir: eles e elas, 

ele e ela, ele e ele. O pronome, aí, é opaco, não permite asseverações. Mas o fato de o 

pronome estar explícito – e no masculino plural – conduz à leitura (simbólica) de que são eles 

(ativados) e não elas que liquidam; caso contrário, poderia estar suprimido – implícito na 

desinência, como em todo o conto – ou permutado por outra opção, como a loja. Assim, 

mantém-se o padrão de que o homem é o responsável por todas as ações. 

 

Texto 2 – De água nem tão doce 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 77-8 

Criava uma sereia na banheira. Trabalho, não dava nenhum, só a aquisição dos peixes com 

que se alimentava. Mansa desde pequena, quando colhida em rede de camarão, já estava 

treinada para o cotidiano da vida entre azulejos. 

Cantava. Melopéias, a princípio. Que aos poucos, por influência do rádio que ele ouvia na 

sala, foi trocando por músicas de Roberto Carlos. Baixinho, porém, para não incomodar os 

vizinhos. 

Assim se ocupava. E com os cabelos, agora pálido ouro, que trançava e destrançava sem fim. 

“Sempre achei que sereia era loura”, dissera ele um dia trazendo tinta e água oxigenada. E ela, 

sem sequer despedir-se dos negros cachos no reflexo da água da banheira, começara dócil a 

passar o pincel. 

Só uma vez, nos anos todos em que viveram juntos, ele a levou até a praia. De carro, as 

escamas da cauda escondidas debaixo de uma manta, no pescoço a coleira que havia 

comprado para prevenir um recrudescer do instinto. Baixou um pouco o vidro, que entrasse ar 

de maresia. Mas ela nem tentou fugir. Ligou o rádio, e ficou olhando as ondas, enquanto 

flocos de espuma caíam dos seus olhos. 

 

A representação dele 

Ele é ativado nos processos materiais (criar [criava], ouvir [ouvia], trazer [trazendo], 

viver [viveram], levar [levou], comprar [havia comprado], prevenir, baixar [baixou]), em um 

processo mental (achar [achei]) e em um verbal (dizer [disse]). Apesar disso, ele não é 

abertamente representado. Uma nominalização tenta encobri-lo na ação de adquirir os peixes 

em “a aquisição dos peixes”. Sua participação é também encoberta em “quando colhida em 
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rede de camarão”, deixando opaco o agente que a colheu. Ele é novamente encoberto na ação 

de esconder a cauda da sereia em “as escamas da cauda escondidas debaixo de uma manta” e 

de colocar a coleira no pescoço dela em “no pescoço a coleira que havia comprado”. Essas 

ações encobertas ocorrem na maior parte das vezes em momentos em que há a violência 

contra ela, atenuando a participação dele nessas violências. O encobrimento desconstrói a 

garantia de que foi ele mesmo quem, de fato, praticou essas ações. 

 

A representação dela 

Ela é simbolizada na figura da sereia. Ela muitas vezes é apenas sistemizada, não 

sendo agente ativa nem paciente acomodada das ações, como em “não dava trabalho 

nenhum”, em ser “mansa”, ser “colhida”, “já estava treinada”, e “ficar olhando as ondas”, em 

que ela ou simplesmente é, ou simplesmente está. Ela é ativada nos processos de alimentar [-

se], cantar, ocupar [-se], trançar e destrançar, despedir [-se], começar a passar [o pincel], 

viver [junto], tentar fugir, ligar [o rádio]. Ela é apassivada como meta do processo criar 

([ele] criava uma sereia); também de forma encapsulada no processo achar no discurso direto 

dele (“achei que sereia era loura”); novamente como beneficiária do processo levar (“ele a 

levou até a praia”). Podemos considerar um encobrimento dela a nominalização “a vida entre 

azulejos”, que teria ela como agente do processo viver. Outras formas de apassivação 

ocorrem pela sujeição através de representações como “mansa”, estar treinada, “dócil”, não 

dar trabalho, cantar baixinho, “nem tentou fugir”, que marcam a total ausência de reação, 

que seria minimamente esperada, o que está implícito na conjunção adversativa mas em “mas 

ela nem tentou fugir”. A sereia vai recebendo características mais humanas, quando deixa de 

cantar canções melodiosas mais doces, as melopéias, mais apropriadas às sereias, e passa a 

cantar músicas de um compositor popular; por meio da descritivização em “sereia era loura” 

é possível a identificação física da personagem, que contraria a expectativa das sereias, que 

supostamente são louras, além de inseri-la no universo cotidiano – terreno – da prática social 

de tingimento de cabelo que a humaniza, assim como a prática de ouvir rádio.  

 

Outros índices importantes 

O banheiro, a coleira e a música não são atores sociais, mas colaboram na 

representação dele e dela. 

O banheiro e a coleira são unidades importantes na composição da representação dele, 

compondo a imagem do cárcere imposto por ele a ela. O banheiro aparece metonimicamente 

em banheira (“na banheira”; “no reflexo da água da banheira”), um lugar pequeno, apertado, 
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e azulejos (“entre azulejos”), um ambiente frio. A coleira completa a imagem da forma com 

que ele a trata: um animal de estimação, criado num ambiente fechado, o peixe é a ração na 

dieta alimentar e a coleira para não deixar fugir. 

A música é outro elemento importante na estória, uma vez que a imagem de docilidade 

na representação dela se deve, em parte, ao fato de ela cantar músicas, que aparecem 

inicialmente como “melopéias”, um tipo de toada, monótona e suave, e em “músicas de 

Roberto Carlos”, reconhecidamente românticas. É a música e a pintura do cabelo que 

garantem a ela o lado humano. 

 

Texto 3 – Para que ninguém a quisesse 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 111-2 

Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a bainha dos 

vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado 

a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou 

as roupas de seda, das gavetas tirou todas as jóias. E vendo que, ainda assim, um ou outro 

olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. 

Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava 

por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E evitava sair. 

Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio 

pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. 

Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher. Mas 

do desejo inflamado que tivera por ela. 

Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa 

de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. 

Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou 

o tecido numa gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando pela casa de vestido de chita, 

enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. 

 

A representação dele 

Ele é ativado nos processos verbais mandar (“mandou”), exigir (“ser obrigado a 

exigir”), que imprimem nele o tom de domínio, que pode ser conferido também nos processos 

materiais tirar [as roupas do armário e as joias da gaveta; uma rosa de cetim do bolso], pegar 

(“pegou a tesoura”), tosquiar (“tosquiou-lhe”), trazer (“lhe trouxe”), enfeitar (“enfeitar-lhe”), 

que denotam uma atitude brusca; nos processos comportamentais viver descansado (“podia 

viver descansado”), ir deixando (“foi deixando de ocupar-se”), permitir (“permitindo que 

fluísse”). Ele é ainda ativado na possessivação da mulher em “sua mulher”.   

A representação dela 
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Ela é inicialmente apassivada como meta dos olhares de outros homens e, em 

seguida, assume a agência dos processos descer (“descesse a bainha”), parar (“parasse de se 

pintar”), eliminar (“eliminasse os decotes”), jogar (“jogasse fora os sapatos”), o que poderia 

se confundir como uma ativação, mas de fato, são agenciamentos em processos encaixados 

nos processos verbais dele (“mandou que”; “foi obrigado a exigir que”), ficando ela sujeitada 

como recipiente dos processos verbais dele, e a ação acaba sendo verbiagem dos mesmos 

processos verbais [mandar e exigir], representando-a como obediente. Ela é personificada 

por identificação do vestuário em “bainha dos vestidos”, “decotes”, “sapatos de saltos 

altos”, “roupas de seda”, “joias”, mas essa identificação está na meta dos processos descer, 

eliminar, jogar [fora] e tirar [do armário], respectivamente, marcando uma representação 

também apassivada. Essa identificação traduz as características da mulher, antes das ações 

dele sobre ela. Ela aparece apassivada, ainda, nos processos comportamentais em olhar 

(“ninguém a olhava duas vezes”), interessar (“homem nenhum se interessa por ela”); nos 

processos materiais trazer (“então lhe trouxe um batom), enfeitar (“para enfeitar-lhe o que 

restava do cabelo”). Ela é ativada como agente em “não mais atravessava praças”,  “evitava 

sair”, “tinha desaprendido” [a gostar de coisas que o agradassem] e “continuou” [andando 

pela casa de vestido de chita]. Ela é apassivada na possessivação “sua mulher” (a mulher 

dele, ele é detentor dela), mas é ativada na possessivação em “sua beleza”, beleza da qual ela 

é possuidora. A mulher tem sua beleza decaída, partindo do auge conotado em “decotes”, 

“joias”, “saltos altos”, “longos cabelos”, ao declínio, conotado em “o que restava do cabelo”, 

“vestido de chita”. 

 

Outro ator representado 

Homens, uma generalização inicial [homens] que depois se desdobra em 

indeterminação, pois o termo homens será renomeado para ninguém (“ninguém a olhava 

duas vezes”) e homem nenhum (“homem nenhum se interessava por ela”). 

 

 

5.2 Situações em que a mulher se posiciona 

 

Texto 4 - O leite da mulher amada 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 15-6 

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, 
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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 e 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. 

 

A representação deles: marido e amante 

A representação dele aqui está divida entre o marido e o amante, que são ativados de 

forma emparelhada no início, como agentes de mamar. Em seguida, ao serem renomeados 

para um e outro em “soubesse”, são dissociados, mesmo mantendo a agência ao cobiçar um o 

peito do outro, e nos ciúmes. As nominalizações “posse garantida” [o marido possui de forma 

garantida] e “uso constante” [o marido usa constantemente] acentuam a agência do marido, 

embora de forma indireta atenuada pelas nominalizações, e ele assume sozinho o agente 

[ativação] da posse garantida, ao ser exigente, ao achar o leite amargo, ao vociferar que o 

leite estava fraco, ao acusar a mulher de piorar o leite.  O amante reaparece 

sobredeterminado no último parágrafo, sendo o provador – uma funcionalização – e amante 

– uma classificação. Ambos, marido e amante, voltam a ser agentes do processo mamar.  

 

A representação dela 

Ela é quase totalmente apassivada por somatização em seio e leite. Se não está 

somatizada, ela aparece apassivada, com exceção de alguns casos em que é ativada como 

agente de negar e pretextar, tomar-se [de desespero], invejar [as Amazonas], chamar [o 

marido], dizer [ao marido], ser [esposa descuidada] e se oferecer [na cama], que são 

processos verbais, relacionais ou comportamentais. Ela é diretamente apassivada (além da 

somatização já citada) como mulher em “agredia a mulher”, a em “acusando-a”, ela em 

“ficou patente para ela”.  
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Outros atores representados 

As Amazonas e o provador 

As Amazonas aparecem apassivadas, incluídas como fenômeno do processo mental 

invejar. Elas representam a liberdade e atitude, braveza e luta, características que ela – a 

esposa e amante – afinal não tinha. Essa representação baliza a imagem dela como sendo 

oposta às valentes amazonas. 

O provador surge por indeterminação (“um provador”), mas logo se vê categorizado 

por ser uma função [funcionalização] que será ocupada pelo amante.  

 

Texto 5: Nunca conspurcando a família 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 125. 

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? 

 

A representação dele 

Ele é nomeado como o amante, e ativado no processo material buscar (“ia buscá-la”). 

Em seguida, é renomeado para eles como agente em seguiam e chegando (=quando 

chegaram). O pronome no plural amplia o sentido dele e inclui ela, fazendo dela uma 

coparticipante. Daí em diante, sua representação torna-se opaca, a coparticipação é desfeita. É 

novamente renomeado para amado. Amado se difere semântica e sutilmente de amante: 

ambos os termos envolvem afeto, mas amante é quem ama, ativo no ato de amar, e amado é 

quem se beneficia do amor. Embora amado seja ativado nos processos de despir (“se 

despisse”) e vir (viesse”), esses processos estão encapsulados numa oração subordinada como 

receptor do processo verbal exigir, que tem ela como agente. Dessa forma, a representação 

dele fica diluída e, com as circunstâncias que o cercam – despir no banheiro, vir nu, cobrir o 

rosto com a máscara – fazem dele um ator obediente.  Depois disso, ele reaparece novamente 

opaco, como homem mascarado. Ele é destitulado, despido do afeto de amante/amado e beira 

quase um estranho. Apenas o adjetivo mascarado especifica o homem. Percebemos um 

declínio, uma progressão decrescente, na representação dele, pois de amante passa a amado e, 

na hora dos gemidos de paixão, de arrancar dela tais prazeres, é um homem mascarado. O 
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amante > amado > homem mascarado está sempre a serviço dela (vai buscá-la, se despe no 

banheiro, coloca a máscara, dá-lhe prazer). 

 

A representação dela 

Ela é inicialmente apassivada (“buscá-la”), mas imediatamente assume a 

coparticipação em seguiam e chegando e se mantém ativada, não mais como coparticipante, 

nos processos exigir, amar (ela é agente de amado), se entregar, salvaguardar a 

respeitabilidade, poder garantir. A trama gira em torno dela. É ela ativada, é quem impõe 

condições (“exigia ela”) para se entregar ao prazer, mas essa condição é justificada pela 

defesa de sua respeitabilidade, o que aponta para valores socioculturais – trata-se de uma 

mulher que tem um marido, que o trai e sente culpa – uma vez que a traição em nossa 

sociedade é proibida às mulheres e a culpa, valor simbólico, surge como forma de 

autopunição. Ela está encoberta na nominalização “gemidos de paixão”, pois ela não geme de 

paixão, o que tira dela o caráter de agente de gemer. Ela também está encoberta em “salvo o 

tesouro de sua respeitabilidade”, pois ela não salva sua respeitabilidade, destacando o fato de 

que o tesouro da respeitabilidade foi salvo, excluindo-se assim o agente da passiva (que, 

embora possa ser recuperado no contexto como por ela, a ação não foi agenciada diretamente, 

provocando um desvio do foco). Entrega-se ao prazer somente ao homem mascarado, assim 

destituído de afeto, já não mais amante ou amado, única possibilidade de obtenção do prazer, 

de materializar o ato. Mesmo estando no centro da trama, ela é explicitamente nomeada no 

pronome pessoal ela somente no processo verbal exigir. Em todas as outras ocasiões, ora o 

pronome está implícito no verbo, ora apassivada em pronome oblíquo (la), ora no reflexivo 

(se), funcionando como recurso para nomeá-la minimamente como agente do ato de traição.  

 

Outros atores representados 

A família, o marido e o leitor. 

A família é um ator importe, pois aparece somente no título e funciona como um ator 

responsável pelo objetivo de se manter a respeitabilidade, como uma justificativa. Aparece 

apassivada, como meta de conspurcar 

O marido é nomeado somente no final e fica excluído, por encobrimento, durante 

todo o percurso do texto. Podemos recuperar seu sentido por contexto sociocultural; ele está 

implícito no campo semântico: amante, motel, salvaguardar a respeitabilidade para se entregar 

ao prazer. Sua nomeação apassivada no final da trama é opaca.  
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A figura virtual do leitor é evocada na pergunta retórica que encerra a trama, quando o 

contexto da traição é jogado para fora da leitura. Ele não é um ator definido na trama; porém, 

a interrogação não é feita para nenhum outro ator ali presente e parece funcionar como a 

“deixa” para que ele acione seu próprio repertório de valores socioculturais e chegue a suas 

próprias conclusões. 

 

Outro índice importante 

A respeitabilidade baliza a representação dela. Através de sua respeitabilidade ela é 

ativada por possessivação (ela é quem tem a respeitabilidade). Na trama, a respeitabilidade é 

o componente que dá os limites a ela. Afinal, é o alvo, o objetivo maior, o propósito para 

tantas atitudes e procedimentos: o ar de mistério (carro de vidros fumês, motel distante, 

máscara negra encobrindo uma identidade), as exigências, a culpa. Ela – a respeitabilidade – é 

nomeada de forma opaca, pois pode tanto conter um tesouro, como ser o tesouro da mulher.  

 

 

Texto 6 – Sem novidades do front 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 151-2 

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 pêras, 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 a suas casas. Menos 

um. O seu. 

Paciente, ainda assim ela espanava os vidros de compotas, abria em cruz amassa levedada, e 

descascava pêras. 

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. 

 

A representação dele 

Apesar de estar ativado como agente nos processos voltar (“voltasse da guerra”), 

chegar (“não chegaria”, “não chegou”), voltar (“não voltou”), ser (“aquele não era”), o 
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marido não aparece, de fato, na trama. Toda a representação dele é a de que foi para a guerra e 

não voltou, uma representação neutra. 

 

A representação dela 

Ela é ativada nos processos esperar (“esperava o marido”), preparar (“preparou 

compotas”), assar (pães e tortas de pêra), espanar (“os vidros das compotas”), abrir (as 

massas), descascar (peras), ir receber (o homem no portão), puxar (o homem do portão, pelas 

mãos), trazer (trazê-lo para dentro), fazer (com que ele lavasse o resto e sentasse), encher (o 

copo), servir (fatia de torta), esforçar (-se), perceber, começar a fazer (perguntas). Ela 

aparece apassivada somente como meta de invadir (“profunda paz a invadia”). Todas as suas 

ações são decorrentes de atividades domésticas de uma esposa exemplar nos moldes 

tradicionais.  

 

Outros atores representados 

A vizinhança e homem 

A vizinhança é representada por associação: vizinho da frente, vizinho do lado, os três 

irmãos louros e todos os homens da pequena cidade. A vizinhança delimita a angústia que ela 

sentia e marca a estende a sensação da ausência do marido. 

O homem, determinado em silhueta escura, é hesitante e esfaimado. É ele quem no 

final ocupa o lugar vazio deixado pelo marido. 

 

Outros índices importantes 

O front, a guerra, as compotas, pães, peras e tortas são ingredientes que remontam a 

representação dele e dela. 

O front, frente da batalha, aparece no título metonimicamente n lugar de guerra.As 

pessoas do front não enviam notícias, potencializando a sensação de espera dela. A guerra é a 

responsável pelo desaparecimento dele, e consequentemente pela angustia dela, serve de 

marcadores do tempo em “esperava que o marido voltasse da guerra” e em “há muito a guerra 

havia terminado. 

As compotas pães, peras e tortas aparecem como metas nas ações dela (preparar 

compotas, assar pães, descascar peras).  
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5.3 Situações em que homem e mulher aparecem espelhados 

 

Texto 7 – Amor de longo alcance 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 21 

Durante anos, separados pelo destino, amaram-se à distância. Sem que um soubesse o 

paradeiro do outro, procuravam-se através dos continentes, cruzavam pontes e oceanos, 

vasculhavam vielas, indagavam. Bússola da longa busca, levavam a lembrança de um rosto 

sempre mutante, em que o desejo, incessantemente, redesenhava os traços apagados pelo 

tempo. 

Já quase nada havia em comum entre aqueles rostos e a realidade, quando, enfim, numa praça 

se encontram. Juntos, podiam agora viver a vida com que sempre haviam sonhado. 

Porém cedo descobriram que a força do seu passado amor era insuperável. Depois de tantos 

anos de afastamento, não podiam viver senão separados, apaixonadamente desejando-se. E, 

entre risos e lágrimas, despediram-se, indo morar em cidades distantes. 

 

A representação dele e dela 

Ele e ela estão representados pela associação de ele e ela em nós e depois em aqueles 

rostos e seguem espelhados, em processos recíprocos (amaram-se, procuravam-se, se 

encontraram, desejando-se, despediram-se), ou em ações que são praticadas por ambos de 

forma associada (cruzavam pontes, vasculhavam vielas, indagavam, levavam lembrança, 

podiam viver, descobriram, não podiam viver). Os processos recíprocos aqui caracterizam os 

atores num só tempo como agentes (ativação) e como pacientes (apassivação) dos mesmos 

processos. Embora tenham sido dissociado em um e outro (“sem que um soubesse do outro”), 

dissociação que indetermina os dois, eles seguem associados por todo o texto. A associação 

dele e dela, porém, não os une, pois a estória termina e eles se mantêm separados, marcando 

uma associação na busca e uma dissociação na relação.  

 

Outros índices importantes 

O destino, o desejo e o tempo são elementos importantes na representação dele e dela. 

O destino é o responsável pela separação do casal, tirando essa responsabilidade da 

mão dos atores. 

O tempo não está diretamente representado, mas marca a demora na passagem dos 

fatos na trama. Está no título (“amor de longo alcance”), em “já quase nada havia em comum 

entre aqueles rostos”, em “com que sempre haviam sonhado”, em “seu passado amor era 

insuperável” e em “depois de tantos anos”. O tempo também é externo ao casal, e contribui 

para a decisão do casal pela separação. 
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É redesenhando os traços apagados (pelo tempo) que o desejo mantém nele e nela a 

vontade de se encontrarem, e é o desejo que possibilita a manutenção da separação (“viver 

senão separados, apaixonadamente desejando-se”). É ele que define a vontade do casal pelo 

encontro e, pela separação entre risos e lágrimas no final, fica demonstrado que o desejo 

transitava no âmbito do imaginário que foi desconstruído pela passagem do tempo. Assim, 

viver separadamente foi uma opção dos dois. 

 

 

Texto 8 – Até que a palavra fosse possível 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 67 

Brigavam, se digladiavam, sofriam. E ainda assim se queriam. Razão pela qual decidiram 

viver em separação de corpos. 

Da estrutura aparentemente compacta de carne, ossos, músculos trancados na elasticidade da 

pele, separam um a um os sentimentos, embora alguns, entretecidos nas fibras como invisíveis 

ligaduras daquele palpitar, parecessem indispensáveis para a sustentação do todo. Mesmo 

esses, com firmeza de bisturi foram retirados, amputando-se também aquelas partes do sentir 

mais entranhadas, cujos limites já não mais se distinguiam, afogados em sangue. 

Por fim, livres de tudo o que lhes procurava atrito e desencontro, deitaram-se lavados sobre a 

cama, brancos corpos possuindo-se sem nenhuma pergunta. E sem qualquer perigo de 

resposta. 

 

 

 

 

A representação dele e dela 

Ele e ela estão representados pela associação de ele e ela em nós e são ativados como 

agente de brigar, digladiar (-se), sofrer, querer (-se), decidir viver, deitar (-se), possuir (-se). A 

desarmonia entre o casal é igualmente representada, de forma espelhada, uma vez que ele e 

ela aparecem sempre associados em nós. Ambos decidem pela separação. A expressão 

“separação de corpos” nos remete à expressão jurídica medida cautelar de separação de 

corpos, utilizado em casos de divórcio em que há a necessidade de afastamento de um dos 

cônjuges da morada do casal.8  

 

Outros índices importantes 

Embora não se afirma que os sentimentos sejam uma representação dos atores, 

podemos subentender a metaforização do corpo que vai sendo separado. Os sentimentos são 

representados como um corpo só, uma estrutura compacta, igualmente dele e dela, fundidos 

                                                 
8 Para detalhes sobre o termo jurídico, ver < http://www.tex.pro.br/wwwroot/02e03de2003/separacaodecorpos.htm > 
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num só. Nesse sentido, os sentimentos são ao mesmo tempo sentimentos e partes do corpo do 

casal (carne, ossos, músculos, fibras, ligaduras, palpitar, entranha). Essa ideia aparece na meta 

de separar (“separaram”) e amputar (“amputando-se”), e em ser retirado (“foram retirados”). 

 

 

5.4 Situações em que não há a representação dela 

 

Texto 9 - Prólogo. Enfim, um indivíduo de idéias abertas 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 11 

A coceira no ouvido atormentava. Pegou o molho de chaves, enfiou a mais fininha na 

cavidade. Coçou de leve o pavilhão, depois afundou no orifício encerado. E rodou, virou a 

pontinha da chave em beatitude, à procura daquele ponto exato em que cessaria a coceira. 

Até que, traque, ouviu o leve estalo e, a chave enfim no seu encaixe, percebeu que a cabeça 

lentamente se abria. 

 

O primeiro conto do livro se apresenta com a total ausência de representação da 

mulher. Se não fosse pela palavra indivíduo9 no título, não seria possível identificar quem 

teria ideias abertas, pois sequer há indícios de gênero no corpo do conto. A inclusão do termo 

no título, no entanto, promove a exclusão por supressão da mulher. Segundo van Leeuwen 

(1996), a supressão ocorre quando não é possível identificar um determinado ator que deveria 

estar representado. O homem é quem tinha a cabeça fechada que, enfim, se abriu.  Cabe 

destacar apenas que ele é agente (ativado) de processos materiais até quando a cabeça se 

abre, único momento em que aparece ativado também em um processo diferente: mental 

(ouvir, perceber). 

 

Texto 10 – Um tigre de papel 

In: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 207-8 

Sabendo que a ele caberia determinar seus movimentos e controlar sua fome, o escritor 

começou lentamente a materializar o tigre. Não se preocupou com descrições de pêlo ou 

patas. Preferiu introduzir a fera pelo cheiro. E o texto impregnou-se do bafo carnívoro, que 

parecia exalar por entre as linhas. 

Depois, com cuidado, foi aumentando a estranheza da presença do tigre na sala rococó em que 

havia decidido localizá-lo. De uma palavra a outra, o felino movia-se irresistível, farejando o 

dourado de uma poltrona, roçando o dorso rajado contra a perna de uma papeleira. 

                                                 
9 Devemos fazer uma ressalva aqui, uma vez que o termo indivíduo em língua portuguesa pode referir-se tanto ao gênero 

masculino e quanto ao feminino. Entendemos, com a LSF, que as escolhas lexicais são feitas em função do nexo semântico. 

Com base (1) nas declarações da autora, (2) no contexto da publicação do livro e (3) no tema e disposição dos minicontos ao 

longo do livro, assumimos aqui que o termo refere-se ao gênero masculino, sob o risco de contestações já previstas. 
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Em vez de escrever um salto, o escritor transmitiu a sensação de movimento com uma frase 

curta. Em vez de imitar o terrível miado, fez tilintar os cristais acompanhando suas passadas. 

Assim, escolhendo o autor as palavras com o mesmo sedoso cuidado com que sua 

personagem pisava nos tapetes persas, criava-se a realidade antes inexistente. 

O quarto parágrafo pareceu ao escritor momento ideal para ordenar ao tigre que subisse com 

as quatro patas sobre o tamborete de petit-point. E já a fera aparentemente domesticada 

tensionava os músculos para obedecer quando, numa rápida torção do corpo, lançou-se em 

direção oposta. Antes que chegasse a vírgula, havia estraçalhado o sofá, derrubado a mesa 

com a estatueta de Sèvres, feito em tiras o tapete. Rosnados escapavam por entre letras e 

volutas. O tigre apossava-se da sua natureza. Já não havia controle possível. O autor só podia 

acompanhar-lhe a fúria, destruindo a golpes de palavras a bela decoração rococó que havia tão 

prazerosamente construído, enquanto sua criatura crescia, dominando o texto. 

Impotente, via aos poucos espalharem-se no papel cacos de móveis e porcelanas, estilhaçar-se 

o grande espelho, cair por terra a moldura entalhada. Não havia mais ali um animal exótico na 

sala do palácio, mas um animal feroz em seu campo de batalha. 

O escritor esperava tenso que o cansaço dominasse a fera, para que ele pudesse retomar o 

domínio da narrativa, quando o viu virar-se na sua direção, baixar a cabeça em que os olhos 

amarelos o encaravam, e lentamente avançar. 

Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a enorme pata do tigre abatendo-se sobre ele obrigou 

o texto ao ponto final. 

FIM 

 

O último conto do livro se apresenta com a total ausência de representação da mulher. 

Numa metalinguagem, há duas representações masculinas: a do tigre e a do escritor.  

 

A representação do tigre 

Começa possessivado em seus movimentos e sua fome, apassivado como meta de 

determinar e mantém a apassivação na ação de materializar. É somatizado em pelos, patas, 

bafo carnívoro, dorso rajado, , salto, miado, passadas, músculos, rosnados e olhos amarelos. 

No início, é geralmente apassivado nos processos em que o escritor é ativado, pois suas 

ações vão sendo descritas a partir da vontade do escritor, enquanto era uma ‘fera 

domesticada’. A partir de “numa rápida torção do dorso” – uma nominalização – ele passa a 

agente dos processos, ativado nas atitudes que assume daí em diante. A existencialização em 

“não havia mais ali um animal exótico na sala de um palácio” e “mas [havia ali] um animal 

feroz em seu campo de batalha” marca a mudança de atitude de dócil a violento. Se 

entendermos que o todo o livro representa o homem e a mulher, podemos subentender que o 

tigre impersonaliza a participação dele por abstração. 

 

 

A representação do escritor 
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Fazendo o percurso inverso ao do tigre, o escritor-autor é assim nomeado pelo 

narrador (ora escritor, ora autor) e começa ativado nos processos, cabendo a ele descrever os 

movimentos do tigre. No quarto parágrafo, o escritor-autor perde o controle do tigre, que 

passa a ser vontade própria, mas continua ativado em processos mentais e comportamentais 

[ver, esperar] e é apassivado no último parágrafo, quando aparece como paciente 

circunstanciado do processo abater(-se) (“abatendo-se sobre ele”). Escritor-autor é uma 

funcionalização. 

 

A representação da mulher 

Completamente excluída por supressão. 

 

Outros índices importantes 

Apesar de o palácio e o texto não serem atores sociais, colaboram com nuances na 

representação deles [tigre e escritor-autor]. 

O palácio é representado de forma luxuosa, mas indireta. Aparece diretamente como 

local onde o tigre se movimenta em “na sala rococó” e em “na sala de um palácio”, citado em 

partes que vão revelando o seu luxo: dourado da poltrona, perna de uma papeleira, tilintar dos 

cristais, tapetes persas, tamborete petit-point, sofá, mesa, estatueta de Sèvres, volutas, 

decoração rococó, móveis e porcelanas, espelho com moldura entalhada. Um ambiente 

civilizado e sofisticado onde transita um selvagem. O cenário afeta a representação do tigre e 

do escritor-autor, pois o tigre é inicialmente representado como um animal de estimação num 

cenário sofisticado até dar vazão a seu instinto selvagem. Percurso contrário ao do escritor-

autor, quem supostamente seria o responsável por colocar o selvagem num cenário sofisticado 

e terminar derrotado pelo instinto do animal. 

O texto em “dominando o texto” e como receptor-recipiente do processo verbal 

obrigar (“obrigou o texto ao ponto final”), mas vai sendo citado ao longo da estória, ora 

pragmaticamente implícito na figura do escritor, ora através de campo semântico em: 

descrições, linhas, de uma palavra a outra, com frase curta, palavras, vírgula, letras, golpes de 

palavras, narrativa.  
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5.6 Consolidação e resultados 

 

O resultado das análises pode ser visto de forma consolidada na Tabela 1, na qual 

destacamos todas as categorias destacadas. 

 

 

TABELA 1 – Consolidação das categorias encontradas no corpus 

 

Categoria Ele % Ela % Outros % 

Abstração 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Apassivação 5 10,4 13 26,0 3 18,8 

Associação 2 4,2 3 6,0 2 12,5 

Ativação 16 33,3 9 18,0 2 12,5 

Beneficiação 1 2,1 1 2,0 0 0,0 

Categorização 0 0,0 0 0,0 1 6,3 

Circunstanciação 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Classificação 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Conotação 0 0,0 2 4,0 0 0,0 

Descritivização 0 0,0 1 2,0 0 0,0 

Destitulação 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Determnação 0 0,0 0 0,0 1 6,3 

Dissociação 3 6,3 1 2,0 0 0,0 

Encobrimento 4 8,3 3 6,0 1 6,3 

Especificação 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Existencialização 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Funcionalização 2 4,2 0 0,0 1 6,3 

Generalização 1 2,1 1 2,0 3 18,8 

Identificação do vestuário 0 0,0 1 2,0 0 0,0 

Identificação física 0 0,0 1 2,0 0 0,0 

Impersonalização 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Indeterminação 1 2,1 1 2,0 2 12,5 

Personalização 0 0,0 1 2,0 0 0,0 

Possessivação 4 8,3 3 6,0 0 0,0 

Simbolização 0 0,0 1 2,0 0 0,0 

Sistemização 0 0,0 1 2,0 0 0,0 

Sobredeterminação 1 2,1 0 0,0 0 0,0 

Somatização 1 2,1 2 4,0 0 0,0 

Sujeição 0 0,0 3 6,0 0 0,0 

Supressão 0 0,0 2 4,0 0 0,0 

Total 48 100 50 100,0 16 100,0 
 

Fonte: elaboração própria. 
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A mulher é mais apassivada (26%) do que o homem (10,4%). A proporção é inversa 

quando se trata de ativação, sendo o homem mais representado em situações ativas (33,3%) 

do que a mulher (18%). A mulher é excluída em dois minicontos por supressão, não tendo 

participação nessas estórias, o que não acontece com o homem, que tem participação em 

todos os minicontos, muitas vezes representado por mais de um homem (marido + amante). 

Embora as demais categorias estejam relativamente distribuídas com certa equidade 

entre ele e ela, não demonstrando relevância, as categorias não se comportaram, de fato, 

uniformemente. As formas de entrada das categorias no sistema podem ocorrer por ativação 

ou apassivação (VAN LEEUWEN, 1996), que é o nosso foco, ou sistemização (ASSIS, 

2009). Algumas categorias, como a possessivação, apresentaram sua entrada geralmente por 

ativação, quando da inclusão do homem, e geralmente por apassivação, quando da inclusão 

da mulher. A fim de visualizarmos melhor essas formas de entrada e obtermos mais 

relevância nos resultados, agrupamos as categorias que surgiram na análise a partir da 

ativação ou apassivação, como demonstrado na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Agrupamento das categorias encontradas no corpus, pela forma de 

inclusão ou exclusão 

 

Categorias agrupadas Ele % Ela % Outros % 

Ativação 34 70,8 18 36,0 10 62,5 

Apassivação 10 20,8 26 52,0 5 31,3 

Sistemização 0 0,0 1 2,0 0 0,0 

Supressão 0 0,0 2 4,0 0 0,0 

Encobrimento 4 8,3 3 6,0 1 6,3 

Total 48 100,0 50 100,0 16 100,0 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

Não houve supressão do homem e o encobrimento ocorreu em casos pontuais de 

nominalizações, tanto na representação do homem, quanto da mulher. Embora as 

nominalizações promovam o encobrimento, essa categoria não funcionou como uma forma 

de exclusão, mas como abrandamento das ações dos atores. Todas as nominalizações 

ocorreram em situações nas quais os atores estavam evidenciados.   

Somente a mulher foi sistemizada, com percentual muito baixo (2%). A sistemização, 

por ser uma categoria que representaria o ator que não estivesse nem ativado, nem 

apassivado, não apresentou relevância, como seria esperado. Essa categoria poderia servir 
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para representar a mulher (ou o homem) numa posição mais neutra em suas ações. A maior 

distribuição ficou entre a ativação do homem (70,8%) em oposição à apassivação da mulher 

(52%). Quando da ocorrência de outros atores, esses foram incluídos na sua maioria por 

ativação (62,5%). Ela esta 36% ativada, mas esse percentual é enviesado, pois em alguns 

casos, ela é ativada em orações encaixadas em processos verbais dele, como em “[ele] 

mandou que [ela] descesse a bainha dos vestidos” (texto 3). Mesmo em orações não 

encaixadas, inúmeras vezes as ações dela são decorrentes do desejo dele. Essas situações 

incrementariam a apassivação dela e a ativação dele.  

O fato de a mulher estar mais de 50% apassivada faz com que sua imagem construída 

através dos minicontos seja vulnerável. Considerando que são nas ativações que os atores 

impõem suas ações, por processos materiais ou verbais, a uma meta ou receptor, uma 

representação no cômputo geral apassivada põe em xeque a imagem da mulher. Uma forma 

de representar que expõe a vulnerabilidade da condição feminina diante da dominação 

masculina. 

As análises nos revelaram que, mesmo nas situações em que a mulher é independente 

e decide o que fazer, sua representação encontra-se surpreendentemente 45,5% apassivada 

em relação a 85,7% de representação ativada do homem (Tabela 3a). Não houve prevalência 

nos percentuais por ativação da mulher com relação à ativação do homem, o que mantém um 

mesmo padrão de proporção com relação às situações em que a mulher sofre violência 

simbólica (Tabela 3b). 

 

 

TABELA 3 (a) – Agrupamento das categorias encontradas no corpus, pela divisão 

Relacionamentos em que há violência do homem contra a mulher 
 

 

Categorias agrupadas 
Ele Ela 

N % N % 

Ativação 5 63,5 3 16,7 

Apassivação 0 0,0 14 77,8 

Encobrimento 3 37,5 1 5,6 

Total 8 100,0 18 100,0 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 



66 

 

 

TABELA 3 (b) – Agrupamento das categorias encontradas no corpus, pela divisão 

Relacionamentos em que a mulher é quem se posiciona 

 

Categorias agrupadas 
Ele Ela 

N % N % 

Ativação 6 85,7 4 36,4 

Apassivação 1 14,3 5 45,5 

Encobrimento 0 0,0 2 18,2 

Total 7 100,0 11 100,0 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

As outras duas divisões estabelecidas no critério de seleção do corpus não foram 

destacadas por não apresentarem relevância no aspecto da distribuição entre 

ativação/apassivação–mulher/homem, uma vez que (1) nas situações em que ele e ela 

aparecem espelhados, os percentuais tornam-se iguais para ambos e (2) em situações em que 

não há a representação dela, ela está apagada por supressão e todos os percentuais se referem 

a ele. 

 

 

5.7 Considerações 

 

A consolidação dos resultados expôs um aspecto importante na análise geral dos 

minicontos: um paradoxo.  

Por um lado, as estórias que se seguem formando uma “unidade” (COLASANTI, 

[s.d.]) apresentam uma estrutura com começo (prólogo), meio e fim (um tigre de papel). 

Muitos dos minicontos podem revelar a imagem de uma mulher que decide, como em O leite 

da mulher amada, Nunca conspurcando a família e Sem novidades do front. Numa análise 

bourdieuniana, podemos afirmar que essa imagem não desprende a velha imagem da mulher 

subjugada ao homem: 1) em O leite da mulher amada, a protagonista busca uma solução para 

atender à demanda do homem e do amante, o que, numa subversão do poder simbólico da 

dominação masculina, poderia não acontecer, emprestando à mulher a liberdade de um não 

definitivo ao marido e ao amante; 2) em Nunca conspurcando a família, é necessário o 

mascaramento do homem para que a mulher possa efetivar seu prazer, o que não retira 

totalmente da mulher o decalque ancestral da impossibilidade de traição; e 3) em Sem 
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novidades do front, a mulher dedica sua vida à espera de um homem que não voltará e, pela 

ausência do homem, o substitui, o que corrobora as estórias de contos de fadas, em que o 

destino da mulher está sempre associado ao homem (que a salva ou salvará) da solidão. As 

escolhas feitas por Marina Colasanti não subvertem a narrativização perpetuadora de uma 

ideologia hegemônica por esses aspectos. Ela o faz por outra forma. 

Por outro lado, as análises da microestrutura dos minicontos nos mostram que o ethos 

que a autora atribui à mulher é construído a partir de uma fragilidade revelada numa 

representação primordialmente apassivada. Por efeito, mesmo que em alguns minicontos o 

ethos putativo apresente uma mulher independente, esse ethos é construído por meio de uma 

seleção lexical e nexos semânticos que, no aspecto semiótico, se revelam contrariamente. Para 

uma melhor visualização da forma como a autora construiu a imagem da mulher, 

representamos graficamente esses nexos semiossemânticos na figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – O paradoxo do SIM-NÃO. 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Se entendermos, com Bourdieu (2005), que a libertação da violência simbólica da 

dominação masculina foi um dos principais objetivos do movimento feminista, obteremos um 

“sim” para a representação de uma mulher que decide, ou se posiciona independente da 

presença do homem. Para qualquer vestígio de dependência da mulher, ou sua atitude 

favoreça o homem em detrimento de si próprio, então obteremos um “não”. Tentamos 

representar no paradoxo do SIM-NÃO (Figura 2) a forma como entendemos que Marina 

Colasanti subverte a narrativização. Essa subversão é uma marca discursiva da autora na 

tentativa de mudança das práticas sociais acerca da condição da mulher. 
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6 (IN)CONCLUSÕES 

 

A análise do corpus demonstrou uma imagem de mulher que se posiciona em 

desvantagem com relação à imagem do homem. Essa imagem, porém, é construída por um 

texto literário publicado por uma escritora politicamente engajada nas questões femininas, 

numa época de consolidação dos ideais do movimento feminista. À época, o que podemos 

concluir de Pinto (2003) é que a mulher no contexto geral já estava orientada e advertida 

sobre os seus direitos e sobre a necessidade de uma mudança na condição feminina e no 

posicionamento da mulher em relação à dominação masculina. Mas, apesar de todo o esforço 

de conscientização feito pelas feministas, as mulheres das classes mais populares não aderiam 

à liberdade possível então conquistada. Outras questões, noutros níveis das práticas sociais, 

impediam as mulheres mais pobres de se imporem diante da dominação de seus maridos. 

Seria uma época em que as representações da mulher deveriam trazer uma imagem 

ativa, atuante e independente, a fim de se criar um ethos discursivo de uma mulher 

positivada, para que se pudessem incorporar esse ethos e implementar uma mudança 

discursiva de fato e de efeito, por consequência. Era preciso criar representações que 

desnaturalizassem o que estava imposto à mulher como natural, e também uma 

desnaturalização da hegemonia da condição masculina. Um ethos feminino que promovesse a 

desconstrução – ou início de uma desconstrução – do habitus masculino soberano poderia 

iniciar uma trajetória para um habitus feminino mais igualitário, ou ao menos não prejudicial 

à condição feminina. Nessa época, no entanto, Marina Colasanti publica um livro em que a 

representação da mulher se apresenta de uma forma inesperada: a mulher é subjugada e 

completamente a serviço da dominação masculina. Uma representação contrária à 

expectativa.  

As análises dos minicontos nos levaram a concluir que a imagem da mulher no Contos 

foi construída por um ethos putativo anti-contos de fadas. Os contos de fadas, como vimos, 

representam atores e práticas sociais que, segundo Bettelheim (1980), são importantes para a 

formação da criança por encontrar soluções para as angústias vivenciadas por elas numa fase 

em que elas precisam encontrar referências. Essas referências encontradas nos contos de fadas 

são incorporadas pela criança. Considerando o ponto de vista do movimento feminista, e a 

exemplo da análise feita por Marilena Chauí (1984) sobre a repressão sexual da mulher, os 

contos de fadas contribuem para a hegemonia da dominação masculina, que impinge sua 

carga de violência simbólica contra a mulher. O problema dos contos de fadas é que terminam 

com a princesa sendo ‘salva’ pelo príncipe, com quem se casa e ‘vive feliz para sempre’, 
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fechando uma ideologia de que o homem ‘salva’ a mulher e é ele quem a faz ‘feliz’. Marina 

Colasanti nos arremessa para a questão casamento/relacionamento, uma situação posterior ao 

‘viveram felizes’ dos contos de fadas. Em todos os minicontos, o posicionamento da mulher 

está em desvantagem com relação ao do homem. E a mulher não é feliz. Era preciso construir 

uma identidade feminina que tivesse autoestima elevada e consciente de que a mulher não é, 

ou não precisa ser, dependente do homem, fato que é naturalizado, reificado nos contos de 

fadas.  

A mulher tal como está representada nos minicontos surge, como já dissemos, como 

reflexo do contato entre as feministas politicamente engajadas – e Marina Colasanti entre elas 

– e as mulheres das classes populares, mais pobres. Marina Colasanti opta, então, por 

representar a mulher nos minicontos de forma a quebrar, no imaginário feminino – e no 

masculino –, essa ideia naturalizada da supremacia do homem sobre a mulher, descrevendo 

situações limites em que os relacionamentos não dão certo, desconstruindo o mito do príncipe 

encantado. O resultado da relação apresentada no final de cada miniconto não é o que se 

poderia idealizar no imaginário dos contos de fadas, ao contrário, ficam demonstrados os 

prejuízos simbólicos causados à mulher que se submete a essa condição. Trata-se de um 

investimento que a autora faz na tentativa de conscientização sobre essa situação. 

Não temos como medir o quanto o investimento de Marina Colasanti foi eficaz, por 

falta de pesquisas sobre a produção, circulação e consumo de literatura no Brasil, mas os 

textos que encontramos no Contos de amor rasgados foram proficientes na corrente de textos 

que remontaram o contexto do movimento feminista, que tentava uma mudança discursiva da 

condição da mulher. Segundo Bourdieu, a maior conquista do movimento feminista foi a 

mudança no fato “de que a dominação masculina não se impõe mais com a evidência de algo 

que é indiscutível” (BOURDIEU, 2005, p. 106). Essa é uma mudança social promovida pelo 

discurso feminista. Embora a mudança possa parecer pequena, que não temos como definir se 

foi significativa, ela comprova que os esforços feministas de uma mudança no conceito de 

masculino e feminino foi efetivo e é uma realidade. 

Nossa análise foi uma tentativa de demonstrar como os minicontos contribuíram para a 

mudança, afirmada por Bourdieu. A construção de um ethos (ethos putativo) que representa a 

mulher prejudicada pela violência simbólica praticada pelo homem contra ela, em textos que 

participam da rede de textos de um discurso que precisa de mudanças discursivas, permitem a 

incorporação de um discurso anti-hegemônico da dominação masculina. O quanto as 

mudanças ocorreram, ou o quanto foram incorporadas, não temos como medir. Mas, 
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certamente, os minicontos do Contos de amor rasgados contribuíram para a mobilização de 

conceitos na subjetividade de seus leitores. 
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ANEXO I 

 

Lista de termos da teoria de Representação dos Atores Sociais (van Leeuwen, 1996) 

em inglês e uma proposta de tradução para as línguas portuguesa e espanhola. 

A grafia dos termos segue a norma fixada pela LSF, com iniciais maiúsculas ou 

minúsculas. Alguns dos termos empregados por van Leeuwen, principalmente no que se 

refere à realização linguística, já se encontram consolidados na lista de termos aprovados 

pelos pesquisadores que participam da lista de discussão da LSF em português. 

 

Fonte: NOVODVORSKI, 2008. 
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ANEXO II 

 

Sistema sociossemântico da Representação dos Atores Sociais original por van Leeuwen. 

 

Fonte: VAN LEEUWEN, 2008. 
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ANEXO III 

 

Primeira versão do sistema sociossemântico da Representação dos Atores Sociais em português (do Brasil). 

 

Fonte: RESENDE; RAMALHO, 2006. 
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