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Resumo: 

O presente artigo tem por propósito analisar narrativas curtas de autoria feminina nas quais 

nuances do comportamento feminino são representados a partir de duas situações opostas, a 

saber, as representações da mulher sufocada pelo sistema masculino opressor bem como sua 

não subordinação a tal sistema. Para tanto, serão analisados comparativamente dois 

minicontos seguidos de dois contos da escritora Marina Colasanti, os quais foram escritos em 

diferentes décadas. São eles, respectivamente, os minicontos Para que ninguém a quisesse e 

Verdadeira estória de um amor ardente; e os contos O leopardo é um animal delicado e Amor 

e morte na página dezessete. As análises serão feitas usando como arcabouço teórico os 

estudos de Simone de Beauvoir (1980), Roberto DaMatta (1997) e Pierre Bourdieu (2003). 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um momento em que os chamados Estudos de Gênero ganham cada vez mais 

importância nos meios acadêmicos no ocidente, a escolha de pesquisar algo sobre a literatura 

produzida por mulheres surgiu a partir de contatos mais profundos com obras femininas e que 

foi crescendo a partir da percepção da importância desses estudos.  

Se formos fazer um breve retrospecto, notamos que na escola, desde quando 

ingressamos no Ensino Fundamental até completarmos o Ensino Médio bem como na 

universidade de modo geral, “passamos” pelas chamadas escolas literárias e vemos que não 

há, ou ao menos não nos fazem perceber a presença de muitas mulheres consagradas, pelo 

menos, desde a literatura jesuíta até o Modernismo. Só a partir deste momento 

cultural/estético é que se começa a valorizar, mesmo que de modo tímido, a obra feminina. O 

fato é que a inserção  das mulheres nas letras foi algo inviabilizado por séculos. 

Atualmente vivemos em um contexto no qual a literatura feita por mulheres tem 

atingido um considerável grau de sucesso tanto de público como de crítica. E é dentro deste 
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panorama bem otimista que nos deparamos com a escritora Marina Colasanti (1937), mulher 

de escrita versátil e que se consolida como uma das mais lidas tanto no meio universitário 

como fora dele. Versátil porque não se limitou a escrever apenas para um tipo de público, 

uma vez que já trabalhou, nos anos setenta do século XX, em seções de revistas destinadas ao 

público feminino adulto como Cláudia, Nova e outras. Ela também já enveredou pelos 

caminhos da lírica, além de ter incursões pela literatura infantil, juvenil e artes plásticas. 

Enfim, Marina transita livremente entre os diversos meios de difusão das artes. E é justamente 

essa ousadia como escritora aliada à criatividade artística que faz dela uma das personalidades 

mais lidas e estudadas nos meios acadêmicos Brasil afora. 

Apesar de já ter considerável aceitação do público leitor, a literatura feminina (ainda) é 

posta em questão. A causa disto, em parte, vem do fato de que há tempos já nos acostumamos 

desde as escolas literárias a ver a figura da mulher sendo representada em sua quase totalidade 

apenas pela ótica masculina, ou seja, é o homem que durante muito tempo deu a voz (que lhe 

convém) à mulher. Foram séculos assim. Esta não aceitação plena das representações da 

mulher pela sua própria ótica bem como a desconfiança com que é recebida a literatura feita 

por mulheres muito incomoda Marina. No artigo “Por que nos perguntam se existimos”, por 

exemplo, ela deixa transparecer sua indignação: 

 

[...] as escritoras estão perfeitamente conscientes de que ainda hoje um preconceito 

pesado tende a colorir de rosa qualquer obra de literatura feminina [...] Pesquisas 

mostram que basta a palavra mulher em um título para espantar os leitores homens e 

abrandar o entusiasmo dos críticos. E embora não precisemos mais nos esconder 

atrás de pseudônimos masculinos, como no século XIX, sabemos que os leitores 

abordam um livro de maneira diferente quando ele é escrito por uma mulher ou por 

um homem. (COLASANTI, 1997, p.37) 

 

O texto é da década de noventa do século passado e de lá para cá ocorreram mudanças 

significativas no que diz respeito à valorização de uma escrita feminina. Uma prova disso é o 

grande volume de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Dissertações e Teses que usam 

como material de estudo a produção literária feminina contemporânea. Basta lembrarmos a 

abundância de trabalhos que envolvem os escritos de autoras já consagradas como Clarice 

Lispector, Lya Luft, Lygia Fagundes Telles, Nélida Piñon e... Marina Colasanti. Isso só para 

citar algumas. Apesar de tudo, a afirmação de Marina permanece atual pelo fato de a escrita 

feminina encontrar resistência para se estabelecer no chamado cânone literário, que, como se 

sabe, tem uma essência tradicionalmente patriarcal. 
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No artigo “Para além do cânone”, a professora Elódia Xavier (1999, p. 21) questiona 

se a permanência do cânone literário enquanto elemento regulador seria válida nos dias de 

hoje, dado o pluralismo cultural em que vivemos. Ela não nega, obviamente, o seu valor, 

apenas coloca em questão seu caráter inflexível: 

 

A tradição canônica não pode e não deve, pura e simplesmente, ser abolida; mas a 

flexibilização do cânone, reconhecendo a contribuição das diferenças, pode e deve 

permitir a valorização de obras até então invisíveis. Porque para além do cânone, há 

muito mais do que supõe o nosso relativo conhecimento. 

 

Felizmente, nesses últimos tempos tem havido essa „flexibilização‟ do cânone, 

conforme constata Thomas Bonnici: 

 

[...] Atualmente, o esforço da academia internacional, inclusive a brasileira, está 

dirigido para redescobrir escritoras oriundas de diferentes raças e etnias que foram 

colocadas ao lado principalmente por serem do sexo feminino. Constatou-se uma 

regra geral de que o patriarcalismo, permeando a crítica literária, tendia a anular ou 

marginalizar a escrita da mulher (BONNICI, 2007, p.38). 

 

Então, foi partindo deste propósito de valorizar a escrita feminina que resolvemos, 

como foi dito, estudar algo da literatura de mulheres. E diante do “vasto mundo” de temas  

para  pesquisar dentro da Literatura, escolhemos o gênero conto. 

Ora, na maioria das vezes é notória a rapidez com que eles nos cativam. E isto é 

também um reflexo dos tempos modernos, pois vivemos numa época em que tudo deve 

acontecer de modo rápido. Parece que a urgência é algo voraz que nos cerca o tempo todo. 

Fora isso, a forma conto se caracteriza por ser geralmente curta e por conter alguns ou todos 

os elementos necessários para que se construa uma narrativa – tempo, espaço, narrador, 

personagem e enredo. Entretanto, o charme desse gênero está no fato de ele conseguir, como 

afirma Alfredo Bosi (1977, p.7), condensar e potencializar, dentro de seu âmbito, todas as 

possibilidades disponíveis que possam existir em uma peça de ficção. Por isto sua praticidade 

como forma de leitura. 

Em um de seus artigos sobre intertextualidade na obra colasantiana, Maria Imaculada 

Cavalcante relembra a importância e a influência dos contos na nossa vida enquanto 

leitores/ouvintes: 

 

Por fazerem parte da tradição oral de povos diferentes, os contos populares sofreram 

influências das civilizações e dos locais onde foram coletados, porém possuem uma 

estrutura básica imutável. Os contos representam aspectos contraditórios e 

complexos do ser humano [...] Trabalhando no nível do inconsciente, eles desvelam-
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nos, de forma alegórica, problemas cruciais de nossa existência e, ao mesmo tempo, 

oferecem-nos pistas para a conquista da nossa maturidade, dando-nos a 

possibilidade de uma vida satisfatória (CAVALCANTE, 2012, p.53). 

 

Isto posto, justificamos a preferência por trabalhar esse gênero literário, não 

desmerecendo outras formas de expressão artística, mas sendo apenas uma questão de escolha 

por afinidade, o que se aplica também à escolha da autora que pesquisamos. 

Apesar dos contos estarem nos acompanhando há tanto tempo, novas são as formas de 

ver o mundo e também de se relacionar com ele (internet, ipod, e-book, etc). Mesmo com os 

constantes avanços tecnológicos que tanto proporcionam conforto, mesmo com a expansão, 

aprimoramento e multiplicação das várias ramificações do saber, nós percebemos ainda que 

alguns dos sentimentos que governam o homem (ou o mundo) permanecem os mesmos. Basta 

notar que a Literatura, bem como os outros meios de expressão que lidam com o subjetivo 

sempre representou o amor, o ódio, a vingança e os demais temas correlatos a estes. E na obra 

de Colasanti não poderia ser de outro modo. Assim sendo, os contos aqui analisados 

representam nossa condição humana. Ao ter contato com a sua obra ficcional somos 

convidados a ter diferentes interpretações do mundo que nos cerca, seja o material ou o 

imaterial. Somos convidados a sonhar, deixar que a imaginação flua.  

E dentro das representações de gênero que a variada obra ficcional de Marina 

Colasanti nos oferece, estão algumas representações do feminino, ora com seus dramas, ora 

com suas conquistas. Aqui analisaremos a mulher em ao menos duas formas distintas de viver 

a experiência social e, ao mesmo tempo, colocamos em questão o fato de como determinados 

estereótipos femininos se mantêm vivos.  

Devido a vastidão da obra colasantiana, mesmo em se tratando de narrativas curtas, foi 

necessário fazer um recorte metodológico em que o corpus foi constituído de quatro contos 

retirados de dois livros (coletâneas) que foram lançados em diferentes décadas. Os dois 

primeiros pertencentes ao livro Contos de amor rasgados, lançado pela primeira vez em 1986, 

pela Editora Rocco. Os outros dois foram retirados do livro O leopardo é um animal delicado, 

lançado na década seguinte, mais precisamente em 1998, pela mesma editora. 

Para fundamentar as análises dentro dos estudos de gênero nesta ficção, foram 

utilizadas teorias de Simone de Beauvoir (1980), Roberto DaMatta (1997) e Pierre Bourdieu 

(2003). Portanto, em um primeiro momento, faremos a leitura dos dois primeiros contos 

juntamente com a análise das representações em que a mulher encontra-se subjugada ao 

mundo masculino, considerando por que esse fenômeno se consolidou ao longo da História. 
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Em seguida, analisaremos narrativas em que a autora quebra este paradigma ao apresentar 

outro tipo de personagem, a que tem uma atitude oposta, ou seja, a imagem da mulher livre do 

jugo masculino, mais independente tanto intelectual quanto sexualmente. 

  

 

HISTÓRIA DE MULHERES DOMINADAS 

 

Quando falamos que determinados modos de agir são típicos do mundo masculino e 

que outros pertencem ao mundo feminino estamos fazendo, na verdade, uma distinção entre 

gêneros. Bonnici (2007, p. 126) nos dá uma definição do conceito de gênero dentro dos 

estudos literários e/ou sociais ao dizer que é “a maneira como a cultura vê a mulher (e o 

homem) e como esta é construída culturalmente”. E dentro destes estudos é notória a relação 

de poder que se estabelece entre os gêneros, em que um (o masculino) se sobrepõe ao outro (o 

feminino). E essa questão de poder perpassa qualquer estudo sobre o assunto, conforme se 

pronuncia Luciana Borges em seu mais recente trabalho: 

 

[...] A questão do poder é um dado fundamental na compreensão do gênero, pois, a 

partir de certos marcadores como força/fragilidade, ação/passividade associados ao 

masculino/feminino, instituem-se posições que circunscrevem homens e mulheres 

em esferas de exercício de poder nítidas ou mascaradas simbolicamente (BORGES, 

2013, p. 56). 

 

Para um exemplo clássico dessa assimetria do poder, basta lembrarmos situações da 

infância: se somos meninos, logo ganhamos de brinquedo uma bola e/ou um carrinho, que 

tem a ver, simbolicamente, com o movimento, o atrito, o esporte, a competição;  e no caso do 

carrinho, as viagens, a aventura. Por outro lado, se somos meninas, recebemos uma boneca, 

que simboliza o cuidar, a maternidade e junto com a boneca pode vir também a casa, mesmo 

que de brinquedo. Desta forma, o próprio brincar é algo compartimentalizado. Portanto, 

quando Simone de Beauvoir (1980, v.2, p. 9) diz que “ninguém nasce mulher. Torna-se 

mulher”, percebemos que seu célebre conceito faz todo sentido em se tratando de viver numa 

cultura como a nossa.  

Nas narrativas de Colasanti, é constante a presença de seres que se “tornaram” 

mulheres. No conto Para que ninguém a quisesse (COLASANTI, 1986, p. 111) a autora 
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apresenta a história de um casal em que o marido, desconfortável com o desejo que sua esposa 

causava nos outros homens, resolveu um dia privar a mulher de seus decotes, sapatos de 

saltos altos, roupas de seda e joias ( todos objetos altamente simbólicos do mundo feminino). 

Por fim, não satisfeito, “tosquiou-lhe” os longos cabelos. Com o tempo, mesmo ele 

desinteressou-se dela, que agora só vivia em silêncio pelos cômodos e nem saía mais. Até que 

um dia ele começou a ter saudade; não dela, mas “do desejo inflamado que sentia” 

(COLASANTI, 1986, p. 112). Passou a restituir o que lhe havia tirado, porém, já era tarde 

demais. A mulher já havia desaprendido a gostar de tudo e queria somente viver dentro de 

casa com vestido de chita. 

Temos aqui a representação de um relacionamento em que é notória a supremacia do 

homem em relação à mulher. Primeiro ele priva a companheira de suas liberdades, do seu 

direito de ir e vir; depois, ao cortar seu longo cabelo (um ponto do corpo muito valorizado por 

muitas mulheres no mundo ocidental, apesar de não ser algo intrínseco ao feminino), é 

também um modo de ele praticar a violência anulando  a vaidade dela, aquilo que tanto no 

passado o atraiu e que continua a atrair outros olhares. Entretanto, se formos fazer um breve 

rastreamento ao longo da História, podemos observar que essa tentativa de anulação da ordem 

feminina e a consequente „domesticação‟ da mulher vem desde os tempos mais remotos. Um 

exemplo clássico que confirma esta afirmação é a passagem bíblica em que o apóstolo Paulo 

escreveu na sua primeira carta  a Timóteo (2:11-12) dizendo que a mulher deve aprender com 

toda sujeição e em silêncio; além de não ser permitido que ela ensine e nem que use de 

autoridade sobre o marido.  

O conto é narrado em terceira pessoa como se o narrador fosse uma testemunha ocular 

que apenas assiste toda a sujeição e privações a que a mulher é exposta, sem poder contribuir 

para aliviar o sofrimento pelo qual ela passa, já que não pode „meter a colher‟ na situação do 

casal. É ao menos uma denúncia contra o sistema opressor naqueles não tão distantes anos 

oitenta do século passado, sistema que mesmo nos dias atuais ainda é reiterado pelas 

instituições, como afirma o antropólogo Pierre Bourdieu em seu livro A dominação 

masculina: 

O trabalho de reprodução esteve garantido, até época recente, por três instâncias 

principais, a Família, a Igreja e a Escola, que, objetivamente orquestradas, tinham 

em comum o fato de agirem sobre as estruturas inconscientes. É, sem dúvida, à 

família que cabe o papel principal na reprodução da dominação e da visão 

masculinas; é na família que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do 

trabalho [...] Quanto à Igreja, marcada pelo antifeminismo profundo de um clero 

pronto a condenar todas as faltas femininas à decência [...] e a reproduzir, do alto de 
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sua sabedoria, uma visão pessimista das mulheres e da feminilidade [...] Por fim, a 

Escola, mesmo quando já liberta da tutela da Igreja, continua a transmitir os 

pressupostos da representação patriarcal. (BOURDIEU, 2003, p.103-104) 

 

Desse modo, as instituições nada mais fizeram além legitimar e tornar irrefutável a 

visão androcêntrica de mundo. 

Em Verdadeira estória de um amor ardente (COLASANTI, 1986, p. 35-36), temos no 

enredo um homem, provavelmente um artista plástico, que se encontra cansado com o fato de 

viver uma vida solitária. O tempo passava até que um dia a tristeza veio a “instalar-se no seu 

cotidiano”. E então, com os materiais necessários e usando a técnica que conhecia, ele 

constrói/molda sua própria companheira, que, além de bela, “era uma dama de nobre silêncio. 

E só tinha olhos para ele” (COLASANTI, 1986, p. 35). Ele também se apaixonou pela 

„criação‟. Viveram bem por algum tempo. E eis que um dia o tédio se instala na vida do casal. 

Nesse dia também faltou a luz. Como o entusiasmo com a relação há tempos havia se 

desbotado, e, portanto,  a „criatura‟  já não lhe interessava mais, ele achou melhor ler um 

livro. Como o escuro o impossibilitava de fazer isso, resolveu atear fogo na trança (de novo os 

cabelos) da mulher e assim iluminar o aposento. Foi o que fez
3
. 

Nas duas histórias é nítida a reprodução do discurso patriarcal. Tudo acontece apenas a 

partir das ações masculinas. Outro detalhe importante é que os dois homens dos contos 

realizam seu golpe principal, ou diria, seu grand finale ao atingirem a cabeça das „vítimas‟– 

portanto a parte de cima das mulheres. Um corta-lhe os longos cabelos; outro ao atear fogo 

começa também pelos cabelos. É dito frequentemente que o cabelo é o molde do rosto. E é 

notório o fato de que o cabelo (ou a aparência dele) é algo valioso para a mulher; apesar de 

não ser algo intrínseco à feminilidade, como já o dissemos. O mundo ocidental construiu em 

torno dele um ponto de muita vaidade; nota-se isto através do grande número de comerciais 

de TV voltados a oferecer produtos para esta região do corpo, uma indústria que movimenta 

muito dinheiro. Podemos dizer que os cabelos constituem uma das coisas mais representativas 

para grande parte das mulheres ocidentais; uma parte do corpo feminino carregada de 

                                                           
3
A personagem feminina deste conto não é, a bem da verdade, humana. Tal fato cria uma intertextualidade com o 

mito de Pigmalião. Esta narrativa conta a história de um escultor que, desiludido com as mulheres da cidade, 

resolveu não se casar. Então, fez uma estátua que representava uma mulher e depois apaixonou-se  por ela. Um 

dia suplicou aos deuses que lhe concedessem uma donzela como a estátua. Vênus atendeu o pedido dando vida à 

estátua, que foi batizada por seu dono de Galatea. Tiveram um filho que foi batizado com o nome de Pafos. Esse 

tema também é analisado por Salma Silva (2003) no livro O mito do amor em Marina Colasanti. (Conferir 

também: BULFINCH, 2006,  p. 71-72) 
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infindáveis preocupações estéticas. Ao praticar essa violência atingindo o lado estético da 

mulher, é como se eles também lhes tirassem a feminilidade, a identidade, o desejo de viver. 

As mulheres destas histórias nada dizem, não questionam o porquê de seus 

companheiros as tratarem assim. Extremamente passivas, estão sujeitas ao bel-prazer dos 

homens e naturalizam, portanto, a violência masculina que sofrem. Esse reconhecimento de 

sua constante submissão contribui diretamente para sua autodesvalorização, como afirma 

Bourdieu (2003, p. 22-23): 

 

Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esquemas que são produtos da 

dominação ou, em outros termos, quando seus pensamentos e suas percepções estão 

estruturados  de conformidade com as estruturas mesmas da relação da dominação 

que lhes é imposta, seus atos de conhecimento são, inevitavelmente, atos de 

reconhecimento, de submissão [...] É por isso que as mulheres podem se alicerçar 

nos esquemas de percepção dominantes (alto/baixo, duro/mole, reto/curvo, 

seco/úmido) que as levam a uma representação bastante negativa do próprio sexo. 

 

Outra questão a ser observada é o fato de que tanto em Para que ninguém a quisesse 

como em Verdadeira estória de um amor ardente, essa violência se dá dentro dos limites do 

lar, tendo como protagonistas seus esposos/companheiros/homens, portanto, dentro de uma 

relação conjugal. 

Sabe-se que o casamento é uma das convenções mais sólidas há séculos, assim como o 

trabalho o é. Frequentemente, ouvimos dizer que ele é uma instituição falida, porém ainda não 

encontraram algo equivalente que pudesse substituí-lo. “Não é bom que o homem esteja só. 

Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele”, disse Deus nos primeiros versículos do 

Velho Testamento, no livro de Gênesis (2:18), o que leva a concluir, pelo menos do ponto de 

vista do Cristianismo, que o ser feminino foi originado apenas com o propósito de servir de 

auxílio para o homem. Temos então o casamento como “destino” para a mulher, não só do 

ponto de vista religioso, mas também do social, como conclui Beauvoir (1980, v.2, p.165) ao 

dizer que “o destino que a sociedade propõe tradicionalmente à mulher é o casamento. Em sua 

maioria, ainda hoje, as mulheres são casadas, ou o foram, ou se preparam para sê-lo, ou 

sofrem por não o ser”. Silvana Augusta Barbosa Carrijo (2013, p. 146) completa esse 

raciocínio ao considerar que fora do casamento as mulheres só tinham duas alternativas: a 

vida nos conventos ou a prostituição. Portanto, diante da solidão da primeira alternativa ou da 

marginalização da segunda, elas foram ao longo da história preparadas para o casamento, não 

importando se ele resultasse em felicidade ou em um fardo a suportar com maior ou menor 

conformação. 
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No ensaio “Independência, que bonita que é”, contido no livro A Nova Mulher, Marina 

Colasanti toca exatamente nesta velha/nova questão que tanto assolou/assola o mundo 

feminino: 

[...] Dependentes, amarradas a decisões e interesses familiares, muitas mulheres 

casam até hoje sem amor, apenas por conveniência, para garantir o mantenedor de 

papel passado. E por dependência econômica, por não saber, poder ou querer prover 

a si mesmas. Um número assustadoramente grande de mulheres se mantêm presas a 

casamentos errados, dolorosos e às vezes até humilhantes. (COLASANTI, 1980, p. 

14) 

 

As personagens femininas dos dois contos só conhecem o amor e o sexo pelos olhos 

de seus parceiros. Extrapolando a ficção, quando conhecemos apenas um tipo de amor, logo 

nos tornamos reféns dele e consequentemente não nos tornamos acessíveis a outras formas de 

amar. Nos tornamos, então, como as mulheres desses contos, seres afetivamente limitados.  

Voltando aos contos, o lar, por sua vez, é onde tudo acontece, uma vez que essas 

personagens femininas têm seus papéis limitados a este âmbito. Elas também são impedidas 

pelos seus companheiros de terem vida social. A autora Cecil Jeanine Albert Zinani em seu 

livro Literatura e gênero considera esta questão ao afirmar que 

 

A valorização da esfera doméstica, do espaço interior, a própria criação de um 

espaço atemporal para as donas de casa, atribuindo à mulher uma forma de poder 

paralelo, são modalidades de escamotear uma realidade em que as mulheres têm 

consagrada a cotidianidade, enquanto os homens reservam para eles os grandes 

acontecimentos [...] Na verdade, essa visão de mundo proporciona uma situação 

confortável para algumas mulheres, pois as exime da responsabilidade de ser sujeito; 

assim, não precisam pensar, decidir, ir à luta para defender seus direitos; e para os 

homens não deixa de ser uma garantia, já que não veem seu status quo ameaçado. 

(ZINANI, 2013, p. 115) 

 

Essa associação entre mulher/casa e homem/rua vem desde os tempos das cavernas 

quando o homem saía para caçar, e, portanto, se desenvolvia já que enfrentava perigos 

constantemente enquanto a mulher ficava na caverna cuidando da prole. Portanto, tanto o 

mundo exterior como o interior e tudo o que a eles se relaciona constituem, cada um a seu 

modo, verdadeiros lugares de ação social, determinando modos de pensar, de se comportar e, 

acima de tudo, imprimem posicionamentos diante da vida.  

O antropólogo Roberto DaMatta (1997, p. 29-63) faz essa distinção entre casa e rua 

colocando a casa como sendo o lugar de nível mais íntimo, onde estamos mais circunspectos e 

onde as liberdades são mais limitadas; e a rua como sendo o lugar do anonimato, da 

impessoalidade, excluindo, portanto, os contatos mais aprofundados. Daí a associação do 

mundo masculino ao mercado, onde ocorrem as interações sociais, à política (nota-se que 
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neste campo a presença feminina ainda é tímida), ao desenvolvimento e instabilidade; e o 

mundo feminino sendo associado ao íntimo, à família (que, obviamente, vive numa „casa‟). 

Ele considera ainda que não são dois aspectos necessariamente opostos, mas que se 

complementam, sendo, portanto, faces de uma mesma moeda, já que não podemos viver em 

casa ou na rua o tempo todo. Sendo assim, essa relação entre interior/feminino e 

exterior/masculino é algo que transcende o aspecto puramente simbólico e do qual a literatura 

se serve constantemente. 

Vivendo dentro de suas casas e longe dos olhos do público, as mulheres destes dois 

contos são vítimas da opressão provocada por seus parceiros. Esta opressão é bem mais forte 

em “Para que ninguém a quisesse”, a começar pelos verbos que são usados, juntamente com o 

clássico autoritarismo masculino: primeiro ele “mandou” que ela descesse a bainha dos 

vestidos; depois “ordenou” que parasse de se pintar e, por fim, “exigiu” que abandonasse 

decotes e sapatos de saltos altos. 

Extrapolando o conto, não é difícil perceber que vivemos em um mundo de opressões: 

a opressão que nós, enquanto empregados, sofremos para nos manter no emprego; a opressão 

para produzir mais e mais numa sociedade de consumo que prioriza o ter em detrimento do 

ser; a opressão sofrida por aqueles que não se enquadram nos padrões de beleza vigentes. 

Entretanto, uma forma de opressão se destaca das outras, por possuir um caráter peculiar: é a 

opressão de gênero, conforme conceitua Beauvoir: 

[...] Um judeu, um negro fanático poderiam sonhar com possuir o segredo da bomba 

atômica e constituir uma humanidade inteiramente judaica ou anteriormente negra: 

mas mesmo em sonho a mulher não pode exterminar os homens. O laço que a une a 

seus opressores não é comparável a nenhum outro (BEAUVOIR,1980, v.1, p. 13). 

 

E juntamente com a opressão temos também representada a objetificação do corpo 

feminino. Em Para que ninguém a quisesse, depois de um determinado momento na relação 

conjugal o homem sentiu saudade, mas não da mulher, e sim “do desejo inflamado que sentia 

por ela” (COLASANTI, 1986, p. 111). Em Verdadeira estória de um amor ardente, nas horas 

do amor o homem ia “formando e deformando [o corpo] (d)a amada no fluxo do seu prazer” 

(COLASANTI, 1986, p. 36). Para estas personagens masculinas, em nenhum momento 

importa o prazer sexual feminino. Eles reduzem o outro gênero à simples condição de objetos 

sexuais que só estão ali para serem usados ao seu bel-prazer e que depois do coito, 

obviamente, não terão mais serventia. Sendo assim, os corpos femininos estão, como afirma 

Luciana Borges (2013, p.46), situados numa esfera de posse e descarte, por conta de uma 
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lógica androcêntrica que associa atividade ao masculino e passividade ao feminino. E é por 

isso que homens e mulheres têm expectativas bem diferentes com relação ao sexo e ao amor 

conforme conceitua Bourdieu:  

 [...] as práticas e as representações dos dois sexos não são, de maneira alguma, 

simétricas. Não só porque moças e rapazes têm [...] pontos de vista muito diferentes 

sobre a relação amorosa, na maior parte das vezes pensada pelos homens com a 

lógica da conquista [...] mas também porque o ato sexual em si é concebido pelos 

homens como uma forma de dominação, de apropriação, de posse[...] À diferença 

das  mulheres, que estão socialmente preparadas para viver a sexualidade como uma 

experiência íntima e fortemente carregada de afetividade, que não inclui 

necessariamente  a penetração, mas que pode incluir um amplo leque de atividades 

(falar, tocar, acariciar, abraçar etc). (BOURDIEU, 2003, p. 29-30). 

 

           Essa assimetria que é derivada dos pontos de vista masculino e feminino sobre sexo e 

amor ainda hoje ocasiona muitos desencontros já que, diante do exposto, nem sempre há um 

consenso no que concerne a esta temática por vezes tão problematizada. 

 

A RUPTURA COM AS HISTÓRIAS DE DOMINAÇÃO 

  

           No conto O leopardo é um animal delicado, Marina Colasanti nos apresenta uma 

personagem feminina
4
 que rompe com este paradigma de mulher submissa, frágil e delicada, 

mostrando agora outra faceta do agir feminino. 

Desta vez temos a história de uma mulher solitária que apenas lava a louça em sua 

casa enquanto vê alguns caminhões chegarem à cidade. Logo, teve vontade de ir visitar o que 

haveria de ser instalado ali. Faz suposições sobre o que seria. Está ansiosa para ir.  

Na noite do dia seguinte, com o estabelecimento já montado ela vai, desta vez vestida 

para a ocasião. “Erotika Tour” é o nome do lugar. Na parte de dentro, os demais nomes das 

seções fazem também referências ao erotismo. E depois de comer comidas afrodisíacas e 

beber uma espécie de licor, ela vai para a fila da massagem; porém, não permanece por lá. Ao 

ver que não havia fila no Túnel do Amor, „lançou-se‟ na bilheteria, comprou o ingresso e 

entrou. Lá dentro a luz era opaca e tudo o mais, desde elementos e sons reproduzia uma 

espécie de floresta ao crepúsculo. De repente aparece ao lado dela um homem vestido com 

                                                           
4
 É comum, na obra de Marina Colasanti, as personagens, masculinas ou femininas, não serem nomeadas. 

Quanto às femininas, são representadas quase sempre nas posições de mães, donas de casa, filhas, princesas, 

rainhas, esposas, etc. 
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uma camiseta aveludada, algo como “couro de onça, couro de fera, leopardo” (COLASANTI, 

1998, p. 87). Ocorrem cenas sensuais entre eles. Depois de alguns minutos aparece outro 

homem. Por certo tempo os dois a acariciam. O primeiro que apareceu sai de cena, ficando 

somente ela e outro. Excitam-se. E eis que entra em cena outro homem. Novamente, estão 

dois a acariciá-la. Com tantas carícias preliminares ela já está no auge da excitação sexual e 

escolhe logo um para „concretizar o ato‟. 

 

[...] Mas a pele, o cheiro, o gosto do suor, outro e outro ardendo sobre a língua, ali 

estava a diferença, ali estava o querer. E aquele ou outro soprou de leve para 

refrescar-lhe o rosto, e aquele ou outro incendiou-lhe o corpo com carícias, o beijo 

daquele percorreu-lhe a orelha, os dedos do outro dobraram-lhe os joelhos, e aquele 

ou outro aquele ou outro aquele ou outro. Este! Exigiu de repente seu corpo 

exasperado [...]. (COLASANTI, 1998, p. 88) 

 

Em seguida é insinuada a relação sexual em que ela, por fim, “cavalga” sobre o 

homem. A mulher sai de lá aliviada, saciada de seu desejo; tanto que depois, já do lado de 

fora, percebe que esqueceu as sandálias dentro do túnel. 

Temos aqui uma história rica em detalhes e cheia de nuanças para explorar. Quando 

começamos a lê-la, logo percebemos a abundância de termos que remetem ao erotismo como 

“Erotika Tour”, “Universo do Prazer”, “A Cidade das Mulheres”, “Filtros do Amor”, 

“Sacerdotisas do Sexo”, “A Massagem do Desejo”, “Túnel do Amor” e outros, bem como vai 

sendo descrita a ambientação da personagem principal a estes lugares. Vamos, aos poucos, 

criando expectativas sobre o enredo. 

 Nota-se então que há uma espécie de jogo que a autora faz com as palavras, dispondo-

as de modo envolvente e peculiar para a melhor elaboração do texto literário no sentido de 

tentar cativar o leitor. E sobre esta maneira de distribuição estratégica de palavras e/ou ideias 

no texto, recurso típico dos textos literários, o professor e teórico Antônio Cândido ressalta: 

 

[...] a preparação especial de selecionados aspectos esquemáticos é de importância 

fundamental na obra ficcional – particularmente quando de certo nível estético – já 

que desta forma é solicitada a imaginação concretizadora do apreciador. Tais 

aspectos esquemáticos ligados à seleção cuidadosa e precisa da palavra certa com 

suas conotações peculiares, podem referir-se à aparência física ou a processos 

psíquicos de um objeto ou personagem (ou de ambiente ou pessoas históricas etc), 

podem salientar momentos visuais, táteis, auditivos etc. (CÂNDIDO, 2002, p. 11) 

 

Com a chegada do evento à pacata cidade, aflora o desejo da personagem de sair de 

seu lar, um lar comum como tantos outros. Ela está realmente com desejo de se aventurar, 

quer sair da rotina, ganhar as ruas. Todavia para viver seus devaneios, ou simplesmente gozar, 
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extravasar sua libido, é preciso exatamente isto: que ela saia de casa e vá para a rua onde 

segundo DaMatta (1997, p.123) é o lugar em que “existe o movimento e novidade, surpresa e 

excitação”. Lá estão todos os estímulos para a concretização dos desejos, que nem sempre são 

confessáveis ao mundo feito sob medida de dona de casa. 

A personagem demonstra antes de sair, certa preocupação com a roupa. Bem antes de 

ir ao evento já começa a escolher mentalmente o que irá usar, a saber, “uma saia godê que lhe 

acariciaria as coxas quando andasse sobre os saltos altos em meio aos sons e à gente toda” 

(COLASANTI, 1998, p. 82). Esta questão da vestimenta transcende a simples necessidade de 

estar na moda; ou de estar ou não adequado a certos lugares, e, sobretudo para o mundo 

feminino isto tem um peso maior conforme assinala Bourdieu: 

 

[...] Enquanto que, para os homens, a aparência e os trajes tendem a apagar o corpo 

em proveito de signos sociais de posição social (roupas, ornamentos, uniformes 

etc.), nas mulheres, eles tendem a exaltá-lo e a dele fazer uma linguagem de 

sedução. O que explica que o investimento (em tempo, em dinheiro, em energia) no 

trabalho de apresentação seja muito maior na mulher. (BOURDIEU, 2003, p. 118). 

 

E assim, vestida para a ocasião, a personagem sai para fazer a “pegação”, como 

vulgarmente se fala quando alguém sai para a rua em busca de amores e/ou sexo, ou o que for. 

Após chegar ao local não demora para ela se ambientar. Cobiça objetos sexuais de prata 

(pênis alados), come comidas afrodisíacas, bebe licor. E a partir daí começa a entrar numa 

espécie de processo de animalização: 

 

[...] Sentiu os lábios pegajosos, lambeu com vagar aquele gosto de mel, lambeu 

demorando-se nos cantos, depois levou à boca os dedos com que havia segurado o 

copo, meteu dois entre os lábios, lambeu-os devagar, contornando cada dedo com a 

língua sem saber ao certo se o gosto de mel era deles ou da boca mas lambendo, 

lambendo assim mesmo. Tirou os dedos da boca lentamente e molhados e doces os 

deixou deslizar sobre os lábios. (COLASANTI, 1998, p. 86; grifos meus) 

 

E a partir daí, como um verdadeiro animal no cio, só lhe resta estar em um habitat 

natural, ou seja, a selva. E ela tem isso a sua disposição, já que o túnel reproduz esse lugar. E 

ela entra. Ao retomar o texto onde primeiramente ocorrem tórridas cenas sensuais entre ela e 

um homem vestido com uma camiseta de couro que lembra um leopardo, animal que também 

dá título à história, podemos interpretar a escolha deste animal levando em conta o dicionário 

de símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1989, p. 544) que diz que este animal 

representa a altivez, a força repentina; é um animal lunar (daí ele agir melhor no crepúsculo 

e/ou à noite e é por isso que dentro do túnel ela encontra um ambiente propício). 
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Como Colasanti quer contrapor a dominação masculina, colocando a mulher no poder, 

nota-se que os homens estão ali para serem usados pela protagonista para atingir o prazer. E 

apesar de ser o elemento feminino, é ela que tem as rédeas do jogo, ela é a „fera‟ naquela 

situação; basta lembrarmos o processo de animalização que ocorria antes de ela „entrar na 

selva‟.  De fato, desde quando entrou no Erotika Tour, ela se comporta como quem está no 

território da caça. É por isso que este leopardo do conto é um animal delicado, ora, quase 

sempre associamos a delicadeza (desta vez não a tomando como característica negativa) como 

sendo um dos atributos femininos. Aqui é a mulher que assume características animalescas. 

 Depois de ser ininterruptamente excitada por diferentes homens e escolher um para 

chegar logo ao orgasmo „a fera‟ deixa-se levar por toda a sua volúpia, que a essa altura não 

consegue mais conter: 

 

[...] Ele urrou ou ela. Ela afundou-lhe os dentes no pescoço. Ele agarrou-lhe os 

cabelos tentando afastar sua cabeça. Ela meteu-lhe o joelho com força na virilha. Ele 

soltou os cabelos, dobrou-se sobre o tapete. Ela caiu por cima dele, mordeu-lhe a 

boca, mordeu-lhe a língua, enfiou a mão na sunga. E o cavalgou, o cavalgou 

desatinada. (COLASANTI, 1998, p. 89) 

 

Colasanti não faz rodeios ao descrever o ato sexual e aqui subverte os papéis, 

colocando a mulher „por cima‟ contrapondo-se, portanto, à ótica masculina, na qual 

determinadas posições são tidas como naturalizadas tanto no ato sexual como fora dele. Ao 

“cavalgar” sobre o homem a personagem desnaturaliza a postura patriarcal, conforme explica 

Bourdieu:  

[...] o próprio ato sexual é pensado em função do princípio do primado da 

masculinidade [...] Resulta daí que a posição considerada normal é, logicamente, 

aquela em que o homem “fica por cima”. Assim como a vagina deve, sem dúvida, 

seu caráter funesto, maléfico, ao fato de que não só é vista como vazia, mas também 

como o inverso, o negativo do falo, a posição amorosa na qual a mulher se põe sobre 

o homem é também explicitamente condenada em inúmeras civilizações. 

(BOURDIEU, 2003, p. 27) 

 

E assim, usando os termos e as situações a seu favor, Colasanti nos apresenta neste 

conto a independência feminina através de uma personagem que tem iniciativa sem se 

importar com rótulos que a sociedade eventualmente possa colocar. Não devemos esquecer 

que Marina Colasanti é, antes de tudo, feminista; portanto, sonha com um mundo mais 

igualitário, onde os poderes não sejam tão polarizados mesmo nas questões ligadas ao campo 

sexual.  
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Em Amor e morte na página dezessete (COLASANTI, 1998, p.141-150),temos a 

história de Selena – desta vez personagens nomeadas – que vive um casamento de vinte e sete 

anos com Jonas e um relacionamento extraconjugal de vinte e cinco com Daniel. O marido 

era ciumento, caseiro e não gostava que ela usasse decotes ou roupas curtas. Já o amante era 

solteiro, extrovertido e gostava de comemorar cada ano de relacionamento vivido com ela. 

No começo só se encontravam em motéis, depois, com o costume, passaram a se ver 

em bares, restaurantes ou outros lugares públicos. Certo dia, estando os dois em um circo, 

Selena pergunta ao amante se ele teria coragem de enfrentar leões por ela. Este sai dizendo 

que vai comprar pipocas, mas na verdade vai executar sua „prova de amor‟. Ele é devorado 

pelos leões. Ela sai correndo e chora sobre o cadáver. A televisão e os jornais mostram tudo 

no dia seguinte na página dezessete: 

 

Sim, ela tinha dito antes para ele, mas no mesmo jogo de amor e ficção com que ele 

a tinha chamado de bonitona no restaurante, ela tinha dito para ele [...] tinha 

perguntado se por amor à ela, ele seria capaz de também enfrentar feras. Olhava para 

o domador quando ouviu o primeiro grito. As pessoas na frente dela se levantaram 

de um salto, gritando, tirando-lhe a visão, todos se levantaram, ela também, mais 

para ver o que acontecia do que por espanto. E assim, por entre ombros e cabeças, 

que ela viu Daniel lá no fim do corredor gradeado e inutilmente gritou, gritou 

enquanto ele avançava no picadeiro. (COLASANTI, 1998, p. 150) 

 

 Selena vai parar na delegacia de polícia; esta liga para o seu marido e conta-lhe o 

ocorrido. A protagonista permanece na delegacia refletindo sobre o que aconteceu enquanto 

seu marido fica em casa „digerindo‟ a informação. 

Temos aqui um casamento não muito convencional. E o encaramos como tal apenas 

pelo fato de já estarmos acostumados à mitologia da mulher traída e do homem conquistador. 

Como, portanto, definir o que é uma infidelidade? Ela se caracterizaria mais pela frequência 

dos casos ou pelo simples envolvimento sentimental? Selena seria adúltera? 

O senso comum nos diz que em nossa cultura homens traem mais que mulheres. Ou ao 

menos os episódios de traição masculina são mais escancarados. Uma dentre várias 

explicações para isso está no fato de que eles se sentem mais livres por não engravidarem, não 

darem à luz. Outro fator a considerar é a sua constante necessidade de autoafirmação 

enquanto „machos‟ da espécie humana. E quando tratamos do assunto traição dentro da 

perspectiva feminina sendo as mulheres as protagonistas do ato? Será que as opiniões e 

valores são os mesmos aplicados ao homem quando as traem? Claro que não. Apesar de o 

adultério ser condenável nos países do ocidente, inclusive na religião cristã, o que de fato 

ocorre é que ele é silenciosamente „permitido‟ ao mundo masculino. O homem sempre teve 
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uma sexualidade sem limites, em que pode tirar o proveito tanto do sexo „abençoado‟, por ser 

praticado dentro do lar como daquele não institucionalizado, conforme assinala Carrijo: 

 

[...] De acordo com esse arcabouço ideológico milenarmente fundado, o exercício da 

sexualidade na mulher, justificada somente pela necessidade de procriação, 

prescinde de lhe conferir prazer, ao contrário do homem, cujo exercício da 

sexualidade sempre esteve relacionado à busca do deleite, advindo de relações 

sexuais não institucionalizadas, com homossexuais ou meretrizes, ou de situação 

oficializada, como a prática sexual matrimonial. (CARRIJO, 2013, p. 151) 

Colasanti mais uma vez privilegia o ser feminino apresentando esta personagem feliz 

com seus dois homens. Não se trata de uma simples aventura de momento, afinal, são vinte e 

sete anos de relação dentro (casa) e vinte e cinco de relação fora (rua). Ela vive a plenitude 

por conseguir manter em harmonia o lado tradicional de dona de casa com marido e o lado 

leve, distraído e solto propiciado pelo outro. Mais uma vez, a oposição casa e rua se encontra 

na mesma pessoa. Jonas é “ciumento, meio bruto, mas bom” (COLASANTI, 1998, p.145); 

Daniel é alegre, extrovertido e andava sempre “inventando moda”. O primeiro a reprimia, 

dando palpites até em suas roupas; o segundo a libertava, realizando até seus anseios mais 

infantis como ir ao circo, por exemplo. 

Ao saber tardiamente da traição e ainda por boca de terceiros, o que é pior, Jonas vê 

toda sua masculinidade posta em questão pela sociedade que o cerca. Ora, a virilidade é um 

valor absoluto na vida do homem, um ponto crucial como destaca Bourdieu:  

 

O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua  contrapartida na tensão 

e contensão permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que impõe a todo homem o 

dever de afirmar, em toda e qualquer circunstância, sua virilidade. [...] A virilidade, 

entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão 

ao combate e ao exercício da violência (sobretudo em caso de vingança), é, acima de 

tudo, uma carga. (BOURDIEU, 2003, p.64) 

Depois de ouvir a fatídica notícia, ele se senta no sofá e, desolado, passa a fazer 

suposições, num misto de autopiedade e culpa: 

 

Jonas botou o fone no gancho e apagou a luz. O nome de Selena subiu por dentro 

dele como um vômito, esbarrou nos dentes trancados, na boca dura, fez-se 

insulto,cuspe, soluço. Passou a noite assim, sentado no sofá, de cuecas, chorando no 

escuro. E falando com Selena, brigando com Selena, sacudindo-a pelos braços, 

rasgando-lhe a roupa, dando-lhe tapas na cara, fodendo-a como se fode uma 

prostituta, e implorando, perguntando por que, por que se ele não lhe deixava faltar 

nada. Chegou a dar tiro, nela, nos dois, a surpreendê-los na cama, a peitá-los na 

entrada do motel. Passou a noite culpando-os, culpando-se, ferindo-se nas palavras 

[...] (COLASANTI, 1998, p. 146) 
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Em sua visão patriarcalista de mundo e dos relacionamentos conjugais, ele acredita 

que não faltaria mais nada à mulher desde que a provesse com casa, comida e praticasse  sexo 

regularmente.  Entretanto, com Selena não é assim. Ela quer muito mais que isso. Quer sim 

um marido para „chamar de seu‟. Quer a „matriz‟ e quer também a „filial‟, como se diz 

ironicamente quando se fala de traição constante entre homens e suas esposas/companheiras. 

Ela ama os dois, cada um a sua maneira e não se vê abdicando nem de um, nem de outro. E 

isso não tem muito a ver com amor ou desamor. É uma questão de liberdade. Este desejo 

duplo para DaMatta não chega a ser condenável, conforme assinala:
5
 

 

[...] Esse amor livre e puro porque feminino, amor que não está atrelado ao poder ou 

é parte dele, como um bem de luxo ou prova de prestígio. Mas que é símbolo de 

liberdade, de imaginação e de coragem para tomar o desejo como algo positivo e a 

sua ambiguidade como capaz de criar. Essa, parece-me, é a base deste triângulo que 

decide tomar o ambíguo como positivo e não como sempre fazemos no mundo 

individualista em que vivemos, quando sempre e invariavelmente lemos a 

ambiguidade como algo monstruoso, perigoso, tremendo e terrível: como um pecado 

que deve ser exorcizado pelas leis [...] Mas aqui o que vemos é o ambíguo na face 

positiva, sendo capaz de reunir desejo e lei, liberdade e controle, trabalho e 

malandragem, sexo e casamento, descoberta e rotina, excesso e restrição, relações 

pessoais e leis universais, vida e morte, indivíduo e relações (DaMATTA, 1997, p. 

127). 

Jonas, na posição de marido que descobre tardiamente a traição da esposa, não é 

escandaloso e nem do tipo que, no momento da fúria, toma decisões drásticas. No ensaio 

“Contra o „direito‟ masculino de trair”, contido na coletânea A Nova Mulher Colasanti (1980, 

p.64-70), diz que o silêncio dos homens com relação aos episódios de traição feminina 

possibilita uma espécie de apaziguamento social, onde todos saem ganhando: o marido por 

continuar com a sua honra imaculada; a instituição familiar por continuar reinando e o amante 

por não incorrer em duelos ou cobranças.  

O conto não tem um final regular já que não sabemos se Selena voltará ou não para 

casa e se será ou não perdoada pelo marido. Contudo vemos nele representada mais uma vez a 

autonomia feminina, embora seja uma autonomia relativa já que em alguns momentos, 

sobretudo naqueles em que Selena se encontrou fragilizada, tudo o que ela desejava era que o 

marido a buscasse e a levasse para sua casa. Desejo feminino de ser protegida.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                           
5
 Este excerto de DaMatta  refere-se, na verdade, ao estudo do romance Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge 

Amado (1966). Pegâmo-lo por empréstimo por ter muito a ver com este conto de Marina Colasanti, por se tratar 

de história onde a personagem feminina central vive às voltas e feliz com „seus‟ dois homens. 
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É lugar-comum falar da infindável luta da mulher contra tudo o que lhe oprime. 

Também é lugar-comum falar da constante tentativa de desconstrução daquilo que Beauvoir 

(1980, v.2, p.165) chamou de “destino de mulher” – há vários trabalhos sobre isso nos meios 

acadêmicos e/ou fora deles em várias partes do mundo. Todavia a impressionante vocação da 

mulher para esta luta e a originalidade desta vocação; a urgência em fazer surgir esta „nova 

mulher‟ e a originalidade desta urgência são temas recorrentes na obra de Marina Colasanti. 

Seu estilo de escrever se firma a partir de e em meio aos estilos do mundo, despertando  

identificação com seus leitores. Sua luta como escritora é a própria luta feminina em se fazer 

sobressair, em querer existir. Por que a mulher tem que lutar para se fazer percebida? Por que 

tem sempre que provar sua capacidade? 

            Ora, nenhum processo histórico como foi (e continua sendo) o da dominação 

masculina ocorre na velocidade da luz. Será preciso ainda muito tempo para desconstruí-lo. 

Contudo, sabe-se  que no que concerne às mulheres no ocidente as coisas já foram bem pior 

(se é que isto serve de consolo). E é a partir deste breve olhar entre o ontem e o hoje que, ao 

ter o contato com a obra colasantiana, somos convidados a repensar a condição feminina. 

Repensar a condição feminina... a partir de qual perspectiva? 

Se é repensar, então é também refletir sobre como se dará o abandono de conceitos 

secularmente estabelecidos e internalizados, adotando, portanto, outros pontos de vista. Sabe-

se que não é fácil se posicionar de modo diferente daquele de quem „manda‟. Por outro lado, 

nenhuma tradição é quebrada se nunca for questionada. E caso essa ruptura com o tradicional 

ocorra, como de fato vem ocorrendo, haverá um preço a pagar? A resposta  é  sim. E é por 

isso que a tão sonhada emancipação feminina também tem seus efeitos colaterais (solidão, 

ausências familiares , trabalho excessivo etc).  

Colasanti deixa claro que se deve sim quebrar paradigmas quando estes incomodam 

sem, contudo, deixar de lembrar que há (ainda) uma parcela que se sente feliz com o seu 

“destino”, já que nem todas as mulheres almejam ser livres e/ou independentes.  Nem todas as 

mulheres querem trabalho fora de casa; nem todas querem ser escravizadas pelas 

responsabilidades se deixarem de ser englobadas pelo homem. É apenas uma questão de 

escolha. Ninguém é obrigado a romper com a tradição. Frequentemente somos impelidos a 

uma certa „busca da felicidade‟. O que fica disso tudo é a escolha que cada um(a) faz e se 

valerá a pena arcar com as (prováveis) consequências. 
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