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Resumo: O presente artigo tem como objetivo observar o erotismo na literatura de 

autoria feminina contemporânea, tendo como intuito perceber como um texto remete a 

outro e até que ponto a escrita feminina influencia a perspectiva do erotismo proposto. 

O artigo apresenta uma leitura da obra Contos de amor rasgados, de Marina Colasanti 

(1986), da qual serão extraídos alguns minicontos para compor o corpus de análise. 

Pretende-se analisar algumas personagens femininas de modo a identificar como se dá a 

relação entre homens e mulheres em um ambiente patriarcal. O artigo foi construído a 

partir de pesquisa bibliográfica, utilizando teorias dos estudiosos como: Georges 

Bataille (1988), Graça Paulino (2005), Rose Marie Muraro (1993), Simone de Beauvoir, 

(1980), Francesco Alberoni (1988) e outros. 
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Abstract: This article aims to look at the eroticism in contemporary women's literature 

authored, with the aim to realize as a text refers to another and the extent to which 

women's writing influence the prospect of eroticism proposed. The article presents a 

reading of the work Tales of love torn, Marina Colasanti (1986), where some little tales 

will be extracted to compose the corpus analysis. It is intended to analyze some female 

characters in order to identify ways in which the relationship between men and women 

in a patriarchal environment. The article was constructed from literature, using theories 

of scholars such as Jean Baudrillard (1991), Georges Bataille (1988), Graça Paulino 

(2005), Rose Marie Muraro (1993), Simone de Beauvoir (1980), Francesco Alberoni 

(1988) and others. 
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1. Uma abordagem no âmbito dos contos eróticos 
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Este artigo apresenta uma leitura da obra Contos de amor rasgados, da escritora 

Marina Colasanti (1986), tendo como intuito principal perceber como um texto remete a 

outro por meio da intertextualidade, a fim de evidenciar a intensidade de erotismo 

existente nos contos e perceber como a perspectiva feminina interfere nessa escrita. 

Nos tempos primórdios ou, mais exatamente, quando a literatura erótica ainda 

era escrita e lida às escondidas, como por volta do século XVIII, escrever textos com 

teores mais “picantes” seria considerado uma grande atitude de coragem por parte das 

escritoras, o que poderia se considerar até uma atitude heróica. Existiam escritoras que 

eram consideradas mais corajosas e que arriscavam burlar os conceitos da sociedade da 

época, todavia muitas das produções nem eram editadas em vida. A falta de liberdade 

agiu como influência positiva para essas mulheres, ao mesmo tempo em que viviam às 

escondidas em função do preconceito imposto pela sociedade com relação a esse tipo de 

literatura. Apesar de ser um período totalmente frustrante, a sensação do proibido agiu 

como estímulo e a voz oprimida criou vida, que deu asas a romances, poemas, contos 

que cada vez mais tiveram forças, produzindo-se, assim, a literatura encontrada hoje. 

De acordo com o ponto de vista feminino, existe uma forma de se pensar o 

erotismo pelo caminho que leva o prazer vinculado a sentimentos. Por isso, alguns 

autores afirmam, não sem causar controvérisa, que continuamente segue pela lógica da 

emoção, sendo ainda muito sutil (ALBERONI, 1988). Ideias tomam formas, 

personagens em suas tramas ganham vidas próprias. Textos eróticos possuem toda uma 

harmonia e sempre fluem em busca da resposta ao leitor, peça chave dos escritores. 

Existe todo um cuidado especial no momento em que se descreve a cena, o ambiente, os 

personagens etc. Em outras palavras, todo esse cuidado é importante para se formar um 

conjunto completo em que possa haver certa harmonia.  

O orgasmo feminino era um assunto totalmente guardado a sete chaves. 

Acredita-se que as mulheres, por volta da década de 1970, quando a literatura erótica 

começa a ser conhecida, tinham acesso a esse tipo de informação somente através de 

livros, em que a leitura era feita com muitas reservas e os sentimentos mais íntimos 

eram abafados e escondidos. O importante é que, com essas atitudes, grandes mudanças 

chegaram até os dias atuais. As vozes oprimidas, que nunca se calaram e não se 

deixaram levar pelos opressores da época, permitiram ter o atual conhecimento de 

literatura erótica, foram grandes feitos até hoje, porém ainda existe um caminho árduo a 
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trilhar. Ressalta-se, ainda, a importância de se ter todo um cuidado para não deixar-se 

cair numa literatura grosseira que confunde erotismo com vulgaridade. Um novo 

caminho tem sido aberto com certo receio, mas o mercado é imprevisível, curioso e 

sempre pede mais e mais. Depois que a libido foi despertada nas pessoas, 

principalmente nas mulheres, elas querem sempre conhecer e desbravar esse caminho 

que traz muito prazer.  

Pretende-se, através desse trabalho, entender melhor os alicerces da literatura 

erótica e sua teoria, ou seja, saber como se desenvolve sua escrita; qual intuito esse tipo 

de literatura deseja passar aos leitores.  

Verdadeiramente, o erotismo está associado a sentimentos de homens e 

mulheres. É conveniente pesquisar este tema porque muitas pessoas têm interesse por 

esse tipo de literatura, em face ao fascínio de se embrenhar em textos eróticos, que são 

escritos com verdadeira arte pelos seus escritores, autores que têm uma intimidade 

grandiosa com o jogo das palavras. Muitas pessoas soltam suas imaginações em textos 

dessa natureza, se deixando levar por prazeres que talvez, em outras ocasiões, não 

teriam tal liberdade. É interessante pensar até que ponto pessoas se deixam levar por tais 

experiências e qual papel a literatura erótica desempenha nesse sentido. 

Foi escolhida a obra Contos de amor rasgados de Marina Colasanti, composta 

por minicontos, dos quais foram selecionados três para análise, a fim de compor o 

corpus de pesquisa. São contos curtos, que utilizam uma linguagem cotidiana, bem 

simples e remetem o tempo todo a histórias vividas no convívio social, no dia a dia. A 

autora usa de artifícios marcantes para tais situações que são vivenciadas em seus 

contos, como: o jogo com as palavras; imagens desenhadas através da autora, na mente 

do leitor, do ambiente utilizado para o enredo; metáforas; entre outras. Colasanti explora 

o lado erótico das pessoas, investindo muito em situações que envolvem personagens 

homens e mulheres. 

Os contos são cobertos por detalhes fascinantes inseridos em uma prosa delicada 

e bastante sutil. Nos contos é perceptível a forma como são soltas as cadeias que 

aprisionam o sujeito numa rotina diária e cansativa, assim pode-se perceber o quanto 

alegrias, tragédias e bênçãos que compõe o grande mistério da vida fazem parte de um 

sentido maior que se pode com certeza compreender.  Outra característica dos contos 

selecionados, inseridos na linguagem do erótico, é que os mesmos são bem 
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intertextuais. Procura-se, então, perceber qual relação o conto traz com outras histórias 

já vividas em outras situações parecidas, e qual a intenção feminina em relação à escrita 

erótica diante das relações existentes num cotidiano diário. O corpus de análise é 

composto pelos seguintes contos: “Quando já não era mais necessário”; “Perdida estava 

a meta da morfose”; e “Atrás do espesso véu”. 

Para estudo da literatura erótica tomaram-se como base teórica pesquisadores 

envolvidos na linha do erotismo. Assim, o artigo foi embasado nas teorias de diversos 

pesquisadores da área, tais como: Georges Bataille (1988) e Francesco Alberoni, que 

seguem pela linha do erotismo; Graça Paulino et al. (2005), que mostra um pouco sobre 

intertextualidade; Rose Marie Muraro (1993) e Simone de Beauvoir (1980), que primam 

pelo lado do feminino, entre outros. 

 

2. Sobre o erotismo 

 

Quando se pensa em erotismo, deve-se classificá-lo como um processo e não 

como um estado. Enquanto processo, admite-se que seja notório pelo fato de sempre 

estar em movimento e mudança nas relações entre seres humanos de ambos os sexos. 

Mudanças essas que advêm desde a antiguidade, principalmente na forma de expor o 

papel de ambos perante a sociedade. A história nos mostra que os homens, desde os 

tempos do patriarcado, possuíam poderes absolutos contra as mulheres, isso era 

encarado como uma atitude normal e cotidiana para os homens, pois foram 

estabelecidos códigos contra as mulheres que automaticamente se estabeleciam como o 

outro (BEAUVOIR, 1980). Desse modo, evidencia-se que, quando se fala na 

dependência da mulher em relação ao homem, todo o poder concreto do homem sobre a 

mulher, pode-se concluir que se trata de uma questão de organização social e não de 

uma oposição individual de homens contra mulheres. A sociedade, desde os tempos 

primórdios, ditava regras incumbidas ao sexo masculino e outras ao sexo feminino, por 

isso a afirmação de que questões de poder entre homens e mulheres são relativas à 

sociedade em que se vive. 

Hoje muita coisa mudou, mulheres ganham lugares de destaque, diferentemente 

de como foi antigamente, mulheres assumem cargos de chefia, desenvolvem atividades 

que antes eram reservados apenas aos homens. E o interessante é que homens também 
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se apropriam de atributos que antes eram reservados apenas às mulheres, como: 

tratamento de pele, saídas de banho, cosméticos etc. Isso os aproxima mais, será que 

através dessas atitudes se compreendem melhor? Mesmo assim existem muitas 

diferenças entre ambos os sexos, principalmente quando se trata de sentimentos íntimos, 

eróticos. 

Desde a existência da raça humana dividida entre homem e mulher, os dois 

tentam se compreender optando por vestimentas e estilos que retratam a dualidade entre 

os sexos. Segundo Alberoni (1988, p. 59), “a própria possibilidade do erotismo, seu 

aparecimento no Ocidente é o resultado desta descoberta do jogo da troca de papéis, por 

meio do qual um penetra nas fantasias do outro”. 

Para esse mesmo autor, é clara a diferença na forma de sentir o erotismo entre 

ambos os sexos. Do ponto de vista feminino, erotismo combina com ternura e doçura e 

é inserido na mulher de forma harmoniosa, diferentemente do homem que enxerga essa 

questão totalmente contrária, inserindo sentimentos ao erotismo com menor frequência 

(ALBERONI, 1988). Mulheres se sentem eróticas tanto na emoção provocada pelo 

contato do corpo do filho como aquela provocada pelo corpo do amante. Para o homem, 

são experiências completamente diversas. A diferença entre amizade e amor é mais 

tênue na mulher. Mulheres confundem mais facilmente a efetuação erótica e a paixão. O 

homem, ao contrário, tende a acentuar as diferenças, a separar as diversas emoções. 

Convém deixar clara a seguinte questão: quando são citadas diferenças 

existentes na forma de sentir o erotismo entre homens e mulheres, deve-se destacar que 

essa é uma perspectiva teórica do autor em questão e não, necessariamente, a verdade 

dos fatos. As diferenças entre o modo como homens e mulheres percebem a atividade 

erótica é também uma questão cultural, produtos das relações sociais e dos modos como 

homens e mulheres são pensados historicamente, seus papeis e funções dentro de uma 

coletividade. Mesmo sendo diferentes as formas de se sentir o erotismo, homens e 

mulheres se adequam a esse sentimento, podendo-se dizer que também é através da arte 

que a literatura erótica propõe ao leitor uma maneira autêntica de sentir o erotismo. 

A escritora contemporânea, Marina Colasanti, é autora de várias obras em 

variadas modalidades, uma destas, que a escritora presenteia aos leitores, está na área da 

literatura erótica, na sua escrita é possível verificar a presença de uma voz feminina. Na 

perspectiva de Colasanti, é perceptível uma contribuição para a notoriedade da mulher 
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na literatura e, consequentemente, ao longo da história. Na sua produção literária, nos 

diversos gêneros escritos por ela, há forte relevância comum de um olhar feminino, por 

vezes diretamente, em outras por metáforas e ironias, como é verificado nos contos 

analisados. Mas, quase sempre, indicando as várias possibilidades de reflexão sobre a 

construção da identidade feminina da linguagem, nesta mesma que a mulher se vê 

construída pelo outro, o homem. A autora tem um olhar político sobre o mundo e 

sempre está atenta às questões impostas ao sexo feminino, tentando entender como isso 

tudo se dá, onde se localizam, como se refletem nas obras escritas por mulheres, suas 

vidas, seus empregos, suas formas de expressão (literatura, arte).  

Existe uma luta séria contra a submissão da mulher e esta pode ser identificada 

constantemente nos contos selecionados a seguir. A autora acredita que vai se levar 

mais de um século para modificar a maneira como os homens enxergam as mulheres ao 

longo dos anos e essa tarefa seria, em grande parte, das escritoras. Marina Colasanti 

combate a escrita feminina do tipo “mulherzinha, que não é a melhor maneira de retratar 

a mulher, pois, assim, assemelha-se a uma caricatura, algo cômico, de modo que a 

mulher  não marca presença no mundo literário”.
 3

 

Com sua sensibilidade, Colasanti vai ao fundo da alma feminina, visto que ela 

tem realmente sensibilidade quando escreve, suas obras causam a reflexão, uma viagem 

do leitor dentro de si mesmo, trazendo sentimentos, relações, realidades do cotidiano; 

isso a torna uma escritora que chega bem próxima ao seu leitor. 

Existem várias opiniões diferentes de variados autores a respeito do erótico e 

pornográfico, alguns defendem serem coisas totalmente iguais, que só mudam de nome, 

e outros já ditam diferenças gritantes sobre ambos os temas. Defende-se aqui o erótico 

sendo bem diferenciado do pornográfico devido à maneira diferente de se expor cada 

qual. Cabe salientar que erotismo é sim diferente de pornografia, e obsceno não é uma 

questão separada dos dois itens primeiros. 

Na sociedade moderna, existia uma diferença entre erotismo e pornografia, no 

que diz respeito aos aspectos estéticos e éticos. Quando se trata d pornografia, se fala 

em aspectos explícitos, já quando se trata de erotismo, remete-se a aspectos implícitos. 

Pornografia refere-se a um envolvimento genital, sem sentimentos mais íntimos, sem 
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afeto, apenas evidenciando prazer momentâneo. Em contrapartida, no erotismo se pensa 

em um requinte mais artístico, uma profundidade em um clima de romantismo.
4
 

Então, o erotismo e a pornografia possuem diferenças notáveis, a forma de se 

expressar o erotismo deixa-se levar totalmente pela arte de expor um conteúdo em que 

há paixão, romance, olhares, toques etc. Pornográfico é exatamente o contrário, nesse 

tipo de material há apenas a representação do ato em si, sem carícias, sem romance, sem 

arte. E tudo que vem de forma muito explícita perde o mistério, fator que envolve o 

psicológico dos seres humanos. 

Portanto, notam-se diferenças entre erótico e pornográfico. Logo, “Pode-se 

observar que o erótico tem um intenso tom de mistério, desejo, dependência da 

imaginação”: (BATAILLE, 1988, p. 68). Já o pornográfico é explícito, sem mistério 

algum, e são mostradas imagens muito pesadas. Enfim, o erótico pode depender da 

imaginação do leitor ou espectador e o pornográfico de exibir uma imagem. 

O erotismo, segundo Bataille (1988), compreende-se como um contraste aos 

comportamentos e juízos que são comuns à sociedade. “O erotismo deixa transparecer o 

avesso duma fachada, cuja correta aparência nunca é desmentida: nesse avesso se 

revelam sentimentos, partes do corpo e modos de ser que vulgarmente temos vergonha” 

(BATAILLE, 1988, p. 85). 

Conforme Alberoni (1988, p.11), “o erotismo se apresenta sob o signo da 

diferença dramática, violenta, exagerada e misteriosa”. Assim, o autor possibilita pensar 

que mulheres e homens têm sim diferenças na hora de encarar o erotismo, isto é, 

existem diferenças entre erótico feminino e erótico masculino. Somos levados a 

entender que na verdade o interesse das mulheres pelos cremes de beleza, saltos altos, 

perfumes etc., tem um significado muito mais erótico do que social. Já o erotismo 

masculino é bem mais visual, mais genital, enquanto o feminino é tátil, muscular, 

auditivo, mais ligado à pele, ao contato. 

 

3. Pensando a autora: perspectivas ligadas ao feminino 
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Marina Colasanti, autora de Contos de amor rasgados, foi membro integrante do 

Conselho Nacional do Direito da Mulher (CNDM), criado em 1985, vinculado ao 

Ministério da Justiça para promover políticas que visassem eliminar a discriminação 

contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades políticas, econômicas e 

culturais do país. Em uma época de muitos debates de questões acerca do feminismo, 

Colasanti publica Contos de amor rasgados, no ano de 1986, nessa época a mulher era 

vista como algo muito frágil, de fácil dominação, principalmente por parte do homem. 

A seguir apresenta-se parte de uma entrevista de Colasanti, em relação à construção de 

seu livro composto por minicontos. Cedida pela autora quando esteve em Uberaba no 

dia 5 de abril para participar do projeto Tim Estado de Minas - Grandes Escritores, no 

auditório da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM). A escritora 

concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter, gravada na manhã de 5 de abril no hotel 

onde estava hospedada, onde falou sobre literatura, vida, amor e feminismo. 

 

[...] livros como esse - eu tenho três livros de mini contos - são livros 

temáticos, eu escolho um tema antes. 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 estabelecendo esses temas. E os contos 

são escritos a partir disso e atendendo a isso. 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.
5
 

 

Percebe-se que a autora fez grande diferença na luta a favor da mulher e da 

literatura erótica em si, sendo merecedora do título de defensora das causas femininas. 

Sempre escrevendo a favor do gênero feminino, percebendo suas carências e tentando 

sanar todas essas falhas através da escrita, na qual milhares de mulheres tiveram voz 

ativa, a escritora contribuiu para o avanço da literatura de autoria feminina. E através de 

Colasanti, e de várias outras autoras guerreiras, o gênero feminino encontra, então, uma 

forma de colocar dentro do mundo, com autoridade para falar de assuntos pertinentes ao 

sexo feminino, por exemplo, referir-se ao seu próprio corpo, sem ressalvas de 

preconceitos. Dessa forma, mulheres puderam revelar suas experiências pessoais e a 

natureza de seus sentimentos, antes totalmente resguardados. 
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Segundo Seabra (1987, p. 56), “A própria índole feminina, faz com que sua vida 

corra, escoe deslize muito perto das coisas, cabendo-lhe portanto, o fruir, o gozar 

daquilo que se oferece aos seus sentidos”. Diante desta afirmação, pode-se concluir que 

é presumível que a escrita feminina esteja sempre atrelada ao lado erótico, cabe até 

afirmar o que alguns estudiosos da área dizem: que a escrita feminina está muito 

atribuída ao erótico. 

A partir do momento em que se decidiu analisar um conto de autoria feminina, 

logo vem à mente a importante contribuição teórica da crítica literária feminista e das 

pesquisas sobre gênero, hoje combinada pelos estudos culturais com sua preocupação a 

respeito de identidades na pós-modernidade. Relembrando termos de estudos literários, 

tal perspectiva, além de ter proporcionado uma experiência estética voltada para o olhar 

feminino, possibilitou também o questionamento sobre as obras que compõem o modelo 

literário, assuntos antes totalmente ignorados, ou escondidos pela sociedade, seu aspecto 

essencialmente patriarcal e suas falhas para a perspectiva feminina. Além disso, a 

representação da mulher na literatura por escritoras mulheres é capaz de promover uma 

reflexão sobre o papel social ocupado por elas em meio à sociedade, um papel 

importante para a sociedade moderna.  

 

A crítica feminista procura definir o sujeito mulher, verificar as práticas 

culturais através das quais esse sujeito se apresenta e é apresentado, bem 

como reconhecer as marcas de gênero que especificam os modos de ser 

masculino e feminino, além de sua representação na literatura (ZINANI, 

2006, p. 19). 

 

Do aspecto temático, observa-se que o principal assunto dos contos é mesmo a 

condição feminina e tudo aquilo que a envolve, inclusive o erotismo e as relações entre 

homens e mulheres. Quanto ao aspecto formal, percebe-se que o mecanismo chave na 

criação dos contos é a recuperação de textos já existentes por meio da intertextualidade. 

Como já foi citado anteriormente, a autora em questão faz uso de intertextos em sua 

escrita, principalmente na obra Contos de amor rasgados, escolhida para o estudo. Seria 

uma forma de recontar a mesma história baseando-se na perspectiva totalmente 

diferente deu um novo autor. Por isso, é pertinente citar algumas colocações sobre 

intertextualidade, tema que envolverá a presente pesquisa. 

 

As produções humanas, embora aparentemente desconexas, encontram-se em 

constantes inter-relações. Na verdade, constrói-se uma grande rede com 

trabalho de indivíduos e grupos, onde os fios são formados pelos bens 
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culturais. Se considerar toda e qualquer produção humana com o texto a ser 

lido, reconstruído por nós, a sociedade pode ser vista como uma grande rede 

intertextual em constante movimento (PAULINO et al., 2005, p.12). 

 

A literatura está inserida num grande jogo sociocultural, em que existem 

relações de textos e cada um possui características próprias, envolvendo assim o 

erotismo como marca de linguagem no ramo da literatura. Um texto nunca será 

esgotado por completo, dada a existência de infinitas formas de variedades verbais a 

serem usadas o tempo todo, existirá sempre uma forma de continuidade para tal. Em tal 

processo, a linguagem literária invade, participa do domínio de outras linguagens ao 

mesmo tempo em que se deixa penetrar por elas. 

Vem sendo mostrado desde o final do século XIX, que a literatura se produz 

dentro de um constante diálogo entre textos e culturas distintas. Essas culturas estão 

sempre em constantes mudanças onde a literatura se constitui através de constantes 

processos de retomadas, ou seja, empréstimos onde se recebe o nome de intertextos. 

Define-se, então, intertextualidade como formação de “novos textos”, podendo 

incluir empréstimos de um autor e de transformação de um texto prévio ou a referência 

de um leitor de um texto na leitura de outro. A intertextualidade pressupõe um universo 

cultural muito amplo e complexo, pois demanda a identificação, o reconhecimento de 

obras ou textos, trechos mais ou menos conhecidos, além de exigir um interlocutor com 

capacidade de interpretar a função daquela citação existente. 

Segundo Paulino et al. (2005, p. 25), sem a intertextualidade a obra literária, 

principalmente os romances atuais, seria completamente incompreensível, tal como 

outro idioma falado. De fato, só se aprende o sentido e estrutura de uma obra se esta for 

relacionada com seu modelo atual, tais textos provenientes de outros. O fato é que a 

intertextualidade está presente na maioria dos contos da autora em questão, dos quais 

três apresentam-se na análise a seguir. 

 

4. Análise dos contos 

 

4.1. “Quando já não era mais necessário” 

 

Desde o final do século XIX, a literatura vem mostrando que não se produz 

como objeto de estudo, parado, inerte, mas sim como um constante diálogo entre textos 
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e culturas que estão em constantes mudanças. Então, pode-se observar que a 

intertextualidade é algo que ocorre desde os tempos primórdios, logo não foi uma 

tendência que surgiu atualmente. Segundo Paulino et al. (2005, p. 13), “A cultura é um 

processo intertextual, em que cada produção humana dialoga necessariamente com 

outras”. Evidentemente as produções culturais e humanas estão e estarão sempre em 

constantes mudanças. 

Evidencia-se também, no conto, a intensidade de erotismo que a autora dispensa 

ao texto. É relevante observar igualmente a questão da posição feminina assumida 

dentro da trama, como a mulher se sente sendo apenas como parte do outro “[...] seus 

códigos estabeleceram-se contra ela e assim foi que ela se constituiu concretamente 

como o outro, sempre à sombra de algum homem” (MURARO, 1993, p.191). 

Conta-se a estória de uma mulher que vivia implorando pelos carinhos de seu 

marido. Percebe-se que essa mulher, como tantas outras, sente falta de afeto do marido. 

Segundo Alberoni (1988, p. 11), “o erotismo se apresenta sob o signo da diferença 

dramática, violenta, exagerada e misteriosa”. Dessa forma, o autor ressalta que existem 

diferenças entre erótico feminino e erótico masculino, claramente comprovadas nos 

contos, em que a mulher implora por ser desejada pelo seu marido: “Sempre implorava 

que o marido fosse carinhoso: beije-me, pedia ela no amor, quantas vezes aos prantos, a 

boca entreaberta, sentindo a língua inchar entre os dentes, de inútil desejo” 

(COLASANTI, 1986, p. 19)”. O marido a ignorava e passava sempre por cima das suas 

vontades, dando-lhe apenas o necessário, ou o que apenas lhe satisfazia: “Nem se perdia 

em carícias, ou se ocupava de despir-lhe o corpo, logo penetrando, mais seguro no túnel 

das coxas do que no possível desabrigo da pálida pele possuída” (COLASANTI, 1986, 

p.19). 

O erotismo masculino, por sua vez, é bem mais visual, mais genital, enquanto o 

feminino é mais tátil, muscular, auditivo, ligado à pele, ao contato. “Para a mulher, a 

ternura e a doçura combinam com o erotismo, inserem-se nele harmoniosamente. Para o 

homem isso acontece com muito menos freqüência” (ALBERONI, 1988, p. 25). Então, 

é possível comprovar, através das citações do autor, que a mulher, sim, sente falta de 

carinhos, mimos reservados a ela, enquanto os maridos agem mais por instinto. O 

marido, personagem do conto, nunca era sensível aos sentimentos da esposa, sempre 

pensava apenas em satisfazer a si mesmo e nada mais. 
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Eram muitos anos de torturas e a esposa do conto vivia como se estivesse presa 

àquele homem insensível, até que um dia resolveu abandonar a vida sofrida que levava 

e ir embora da casa que viveu por anos a mercê de um marido dominador. A história 

mostra que os homens sempre estiveram com todos os poderes concretos nas mãos, 

desde os primeiros tempos do patriarcado, julgava-se como atitude normal e de grande 

utilidade manter a mulher sob sua dependência (BEAUVOIR, 1980). Então, “Com os 

anos, ela deixou de pedir. Mas não tendo deixado de desejar, decidiu afinal abandoná-

lo, e a casa, sem olhar para trás, não lhe fosse demais à visão de tanto sofrimento” 

(COLASANTI, 1986, p. 19).  

No último momento em que a mulher ia atravessar para sua liberdade, ela 

resolve dar uma última olhada para trás como um último adeus e, sem piedade, sofre um 

castigo avassalador; é transformada em uma estátua de sal. “Sem grito, suspiro, a 

começar pelos cabelos, transformou-se numa estátua de sal” (COLASANTI, 1986, 

p.19). Identifica-se primeiramente uma questão básica no conto a ser analisado: a 

intertextualidade. O conto “Quando já não era mais necessário” faz intertexto com a 

história da “Mulher de Ló”, descrita na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 19, 

vers.17 a 26. 

 Nesse conto, a autora remete a uma história bastante conhecida que se encontra 

na Bíblia sagrada. É a história da “mulher de Ló”, que, da mesma maneira que a mulher 

do conto iria abandonar o lugar onde morava e, assim, foi castigada pela desobediência 

e se transformou em uma estátua de sal. Por causa da desobediência do povo de Sodoma 

e Gomorra, terra onde viviam, Deus promete destruir as cidades e Ló e toda sua família. 

Escolhidos por Deus para não sofrerem a destruição, são orientados a deixar tudo que 

possuíam para trás e seguir em frente sem olhar para trás, mas a mulher de Ló não 

resistindo a um último adeus, olha para trás no último instante e sofre o mesmo castigo, 

se transforma em uma estátua de sal: “A mulher de Ló, em desobediência aos 

mensageiros de Deus, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal” (Gên. 19: 

17-26).  

Da mesma maneira, a história relatada na Bíblia Sagrada e todo o relato do conto 

deixam claro que o homem é comparado a Deus, como autoridade suprema: Deus é o 

criador e tem poder máximo sobre as vidas e castiga pela desobediência. Ele aplica à 

mulher de Ló um castigo severo e, no caso da mulher do conto, esta é castigada por 
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abandonar seu lar e recebe a mesma penalidade. O homem, em relação ao conto, é tido 

como autoridade suprema para ela. O homem, sem sentir qualquer sentimento de pena 

pela mulher, “[...] jogou-se a seus pés. E com excitada adoração, começou a lambê-la” e 

depois da mulher imóvel “[...] inofensivamente imóvel, tão lisa e pura e branca, delicada 

como se translúcida [...]” (COLASANTI, 1986, p. 19). Nesse trecho é perceptível um 

alto teor erótico, que pode causar nos leitores a capacidade de imaginar os sentimentos 

daquele homem naquele momento que, segundo Bataille (1988, p. 68): “Pode-se 

observar que o erótico tem um intenso tom de mistério, desejo, dependência da 

imaginação”. 

Assim, pelo fato do marido finalmente dar atenção à esposa, dando-a o que tanto 

pediu quando não era mais necessário, o conto configura-se em um modo irônico de 

indicar que o homem a havia perdido de fato e, agora, era ele quem tinha perdido na 

estória. Evidenciando que, todo poder existente do homem sobre a mulher e toda 

dependência da mulher em virtude do homem, se dá através de uma organização da 

sociedade em que vivemos. Não podendo afirmar que seja uma competição individual 

de homens tentando vencer mulheres. A sociedade, desde os tempos primórdios, ditava 

regras incumbidas ao sexo masculino e outras ao sexo feminino, por isso a afirmação de 

que questões de poder entre homens e mulheres são relativas à sociedade em que 

vivemos. 

 

4.2. “Perdida estava a meta da morfose” 

  

O conto “Perdida estava a meta da morfose” faz intertexto a uma lenda muito 

conhecida, “o príncipe sapo”, em ambas as estórias há encantamentos, bruxarias, 

humanos transformando-se em anfíbios e vice versa. Novamente faz-se uma análise da 

prática intertextual em que, segundo Paulino et al. (2005), “Cada descoberta só acontece 

com a apropriação de conhecimentos anteriores”. Um texto se apropria de outro texto, 

podendo ambas as histórias ser iguais ou com finais diferentes, como acontece no conto 

de Marina Colasanti (1986), “Perdida estava a meta da morfose”, que tem um final 

decepcionante para a personagem. Já na lenda dos Irmãos Grimm, o príncipe e a 

princesa viveram felizes para sempre. 
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Resumindo a lenda, segundo os Irmãos Grimm, conta-se a história de uma 

princesa que costumava sair do palácio para brincar à beira de um lago com seu 

brinquedo favorito, uma bola de ouro. Atraído pelo choro da jovem, um sapo aparece e 

lhe propõe recuperar sua bola se ela o levar para o palácio, tratá-lo como seu 

companheiro. Recuperada a bola, a princesa ignora a promessa. Com isso, a traição à 

palavra dada surge como uma ação não muito nobre. Contudo, mesmo desapontado, o 

sapo vai até o palácio, pois ainda espera que se efetive o que foi combinado. A 

princípio, a princesa finge não saber o que está acontecendo, mas assustada conta toda a 

história ao pai. Só em um segundo momento, a pedido do rei, a princesa cumpre sua 

promessa de dormir com o sapo. No entanto, é a contragosto que o faz, apenas para não 

desobedecer às ordens paternas. Sem que esta soubesse, sob a forma asquerosa do 

animal, escondia-se um príncipe, vitima do feitiço de uma bruxa. Assim, em sua forma 

humana, propõe casamento à princesa. Enfim, depois se casaram e viveram felizes para 

sempre.
6
 

No conto não acontece diferente. A estória começa no verão quando um sapo 

coaxava no jardim, debaixo de uma janela de uma determinada moça. A moça percebe 

então a presença do sapo e certa noite desce para o olhar de perto: “Até que uma noite, 

atraída por tanta dedicação, ela desceu para procurá-lo no canteiro” (COLASANTI, 

1986, p. 43). A moça sente curiosidade em ver de perto quem era aquele que todas as 

noites não a abandonavam. Fica evidente aqui que já existe, então, certo interesse da 

moça pelo sapo a partir do momento em que ela percebe que ele tinha dedicação por ela. 

Então, mulheres em geral são atraídas por afetividade, como acontece com a 

personagem, o sapo vinha coaxar todas as noites, nunca a abandonava, ela sente que o 

sapo tem certo afeto por ela, carinho, amor etc., isso lhe chama a atenção, porque os 

outros homens que haviam passado pela sua cama poderiam ser humanos, bonitos, mas 

nenhum lhe havia dedicado tanta devoção: “Que criatura era aquela, repugnante e 

indefesa, que com tanto desejo a chamava” (COLASANTI, 1986, p.43). Segundo 

Alberoni: 

(...) a forma de encarar o erotismo do ponto de vista feminino predomina 

sempre por um misto que se constitui por prazer e sentimento. Por essa 

                                                           
6
 O PRÍNCIPE sapo. Apresenta a estória dos irmãos Grimm, o príncipe sapo. Disponível em: 

<http://algumashistoriasinfantis.blogspot.com.br/2011/10/o-principe-sapo.html>. Acesso em: 24 dez. 

2012. 

http://algumashistoriasinfantis.blogspot.com.br/2011/10/o-principe-sapo.html
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lógica, segue pelos caminhos da emoção, sem reservas e tendo como aliada a 

sutileza, a respeito da qual pode-se dizer sem ressalvas; é uma característica 

feminina”. (ALBERONI, 1988, p.11). 

Foi essa a característica essencial que a personagem encontra no sapo. Não via 

sua feiúra, defeitos, e sim suas qualidades como amante, dessa forma, como se mostrava 

ser, daria um perfeito amante: “E entre flores o viu, corpo desgracioso sobre pernas 

tortas, gordo e verde, os olhos saltados, aguados, boca triste” (COLASANTI, 1986, 

p.43).  

Na lenda, consoante à lógica de todos os contos de fadas, fica evidente que os 

dois personagens se casaram e tiveram um final feliz. Já no conto, a autora deixa em 

aberto, por conta da imaginação do leitor, se eles viveram ou não felizes para sempre: 

“A seu lado, sobre o linho, jazia inútil a pele verde” (COLASANTI, 1986, p. 43).  Esse 

é um acontecimento bastante corriqueiro nos textos que se apropriam de intertextos, às 

vezes tem finais iguais, outras vezes, finais opostos, como acontece no conto de 

Colasanti: “Cada texto constitui uma proposta de significações que não está 

inteiramente construída” (PAULINO et al., 2005, p.15). De acordo com o trecho 

supracitado, fica claro que autores têm total liberdade para definir se o texto segue a 

mesma linha de sua história anterior ou se toma rumos diferentes no decorrer da trama.  

No conto, a moça é seduzida pelo sapo, pelo seu coaxar, esse “coaxar” para a 

moça é como um canto agradável que a faz sentir desejo por ele, e é o que a faz pensar 

que o mesmo seria um amante ideal, diferente de todos os outros “que criatura era 

aquela, repugnante e indefesa, que com tanto desejo a chamava?” (COLASANTI, 1986, 

p.43). Também, esse conto se constitui como sendo de teor erótico. Existem muitas 

evidências que comprovam isto, uma delas é o jogo de palavras empregadas, de total 

erotismo, sendo: “desejo” e “amante”. O conto vai totalmente tomando suas formas de 

conto erótico, quando traz a sensação ao público de esperar mais, assim que o conto 

avança estória adentro.  

A moça se sente frustrada ao acordar e não encontrar mais o amante, que a fazia 

sentir-se apaixonada, rompendo, assim, seu prazer, o prazer que sentira na noite 

anterior: 

 

[...] sem aviso ou pedido, o sapo que recolhera à noite havia desaparecido. 

Em seu lugar dormia um rapaz moreno. Bonito, porém semelhante a tantos 

outros rapazes morenos e louros que haviam passado antes por aquela cama, 

sem jamais, conseguir fazê-la estremecer (COLASANTI, 1986, p. 43). 
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A decepção da personagem vai de encontro ao pensamento de Alberoni (1988, p. 

57): “O grande sonho da sedução feminina é a continuidade do amor”. Justamente o que 

ela desejava; ser amada e que aquele encontro tivesse continuidade. Essa consequência 

da continuidade do encontro poderia ser parte do prazer que sentira com o sapo, e que 

sentiria mais vezes se assim acontecesse. Mas, assim que ela acorda e percebe que o 

sapo não mais existia, e que em seu lugar dormia um homem, seu prazer se rompe. 

Talvez por saber que homens são falhos, mentem, enganam, e com o sapo, que não era 

humano, seria diferente: “O grande sonho da sedução feminina é a continuidade do 

amor. No centro do erotismo masculino, ao contrário vamos encontrar descontinuidade” 

(ALBERONI, 1988, p. 57). 

Aqui, existe claramente um jogo de sedução e erotismo, fica evidente que houve 

uma traição, pois a moça, quando percebe que já não era mais o sapo que estava do seu 

lado, se sente traída e decepcionada. Nota-se, ainda, que a personagem não foi 

dominada e nem dominou ninguém, simplesmente a sedução aparece como uma ilusão 

do encontro perfeito, a moça tinha um desejo - encontrar um amante perfeito - a 

decepção, então, veio certa, aliada à sedução que a atraiu. Existe um duplo sentido nesse 

conto de sedução e traição, usado pelo sapo, primeiro para atrair, segundo para 

decepcionar a moça. O tempo todo há intertextualidade do conto com a lenda, mas ao 

final a autora surpreende o leitor com a decepção da moça. A moça decidida a amar 

abre mão da forma mais humana do sapo, preferindo seu lado animal, ao contrário do 

normal, ela começa a admirar seus defeitos. Existe, sim, um jogo intertextual entre as 

duas histórias, mas há uma diferença entre o sapo do conto e o príncipe da lenda; no 

conto, a moça prefere o sapo ao príncipe, e na lenda, a personagem prefere o príncipe ao 

sapo. Foi um jogo, uma estratégia usada pela autora. 

 

4.3. “Atrás do espesso véu” 

 

O conto “Atrás do espesso véu”, como nos dois anteriores, também faz 

intertexto, nesse há intertextualidade com uma história bíblica, que se encontra no livro 

de Gênesis (capítulo 24), a história de “Rebeca e Isaque”. 

O conto inicia com a história de uma moça que dá adeus aos pais e parte em uma 

longa caravana, levando todos os seus bens e grandes arcas de dote: “Disse adeus aos 
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pais e, montada no camelo, partiu com a longa caravana na qual seguiam seus bens e as 

grandes arcas do dote” (COLASANTI, 1986, p. 47). Observa-se, nessa estória, a 

fragilidade e dependência feminina perante a sociedade. A prática de se definir atitudes 

apropriadas ao sexo masculino e outras ao sexo feminino é antiga e vem se arrastando 

até dias atuais. Devido a isso se afirma que a existência dessas questões são 

consequentes de nossa sociedade. No caso da personagem, esta deveria cumprir com 

uma obrigação casar-se, como era o costume da época. Moças casavam-se sem conhecer 

seus futuros maridos, exatamente como acontece com esta personagem. 

A história Bíblica conta que Isaque era o filho amado de Abraão e era da 

descendência do povo de Deus, os judeus. Eles viviam na terra dos cananeus, então 

Abraão pede ao seu servo fiel que vá a sua terra natal e procure entre seus descendentes 

uma moça que esteja à altura de ser esposa de seu filho Isaque. O servo lhe obedece. 

 

[...] o Senhor, o Deus do céu, que me mandou sair da casa de meu pai e da 

minha terra natal, e jurou dar esta terra aos meus descendentes, enviará seu 

anjo adiante de você. Ele providenciará que você encontre ali uma jovem 

para ser a mulher do meu filho (Gên. 24: 7). 

 

E assim aconteceu, o servo chega à cidade natal de Abraão, Naor, que ficava na 

Mesopotâmia. Ele levava dez camelos consigo, pois naquela época era comum fazer 

longas viagens em camelos, e pára perto de um poço, onde moças vinham pegar água 

para dar de beber aos animais. Então, orando, o servo pediu a Deus que lhe mostrasse a 

pretendente certa. De acordo com sua oração, a moça que parasse para lhe oferecer água 

e desse de beber aos seus camelos, seria a escolha certa, e assim aconteceu: “Vou pedir 

a uma delas: por favor, incline o seu cântaro para que eu beba água, e se ela responder: 

Beba. Também darei água aos seus camelos, que seja essa a moça que o Senhor 

escolheu” (Gên. 24: 14). E assim ele conversou com a moça e com seus pais e a levou 

para ser esposa de um homem que ela jamais imaginava como era. 

De fato, o conto se remete à história da Bíblia, a personagem viaja e atravessa 

desertos e montanhas, com um homem que mal acabara de conhecer, para uma terra 

distante para se casar com um homem que nunca vira antes “Chegando afinal a terra do 

futuro esposo, eis que ele saiu de casa e veio andando ao seu encontro” (COLASANTI, 

1986, p. 47). De acordo com Colasanti, vai se levar mais de um século para se modificar 

a maneira como os homens enxergam as mulheres. Tudo indicava que a moça não 

estava feliz com tudo aquilo, estava apreensiva, com medo, preocupada, era tudo muito 
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novo para ela, não conhecia aquele lugar, não conhecia aquela gente e, principalmente, 

não conhecia o homem com quem ia viver para sempre. Percebe-se como a mulher era 

submissa, como não tinha voz ativa e era obrigada a fazer coisas que não estava de 

acordo, principalmente se casar com quem não conhecia: “Este é aquele com quem 

viverás para sempre” (COLASANTI, 1986, p. 47). 

Naquele momento, sua atitude de cobrir o rosto com o véu demonstrava sua 

tristeza: “[...] cobriu o rosto, sem que nem se vissem os olhos. Assim permaneceria dali 

em diante. Para que jamais soubesse o que havia escolhido, aquele que a escolhera sem 

conhecê-la” (COLASANTI, 1986, p. 47). As mulheres levavam uma vida de muita 

submissão e não tinham voz ativa parar fazer qualquer tipo de reclamação, se tivessem 

vidas infelizes, eram obrigadas a aguentar até o fim: 

 

A história mostra-nos que os homens sempre estiveram com todos os poderes 

concretos nas mãos, desde os primeiros tempos do patriarcado, julgava-se 

como atitude normal e de grande utilidade manter a mulher sob sua 

dependência; seus códigos estabeleceram-se contra ela e assim foi que ela se 

constituiu concretamente como o outro, sempre à sombra de algum homem 

(BEAUVOIR, 1980, p.179). 

 

Dessa forma, mulheres eram obrigadas a aceitar o que lhes era imposto, isto é, o 

que a sociedade da época lhes impunha. Deviam seguir normas ou regras perante suas 

famílias e à sociedade em geral, sem se oporem a nada, independente de suas opiniões 

pessoais. 

 

Considerações finais 

 

Mediante a análise dos contos, foi possível perceber que Colasanti aborda muito 

bem questões sobre o gênero feminino e usa bastante a intertextualidade em suas obras, 

a qual está presente em todos os contos analisados. 

A autora, realmente, vai ao âmago da alma feminina, levando as pessoas a 

refletirem sobre questões sérias na relação entre seres humanos, principalmente entre 

homens e mulheres. Essas e outras questões foram muito bem abordadas em seus 

contos, das quais podem ser citados alguns exemplos, como: intrigas entre casais, 

traições, decepções, desesperança, tragédias, perdas, desilusões etc. Sempre são usados 

personagens, homens e mulheres, que vem imitando muito a vida cotidiana e que 

possibilitam imaginar um nível bem real das intrigas vividas por cada um. 
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Notou-se, também, através dos contos analisados, que a estrutura dos 

relacionamentos homem/mulher, apresentada pela autora, baseia-se na estrutura 

patriarcal, sob a qual o homem simboliza poder. Os homens, dentro do papel dos 

personagens masculinos de Colasanti, apoderam-se de certa autoridade, em que exercem 

autoridade total sobre as mulheres que se encontram em seus domínios. Devido a isso, 

essas mulheres são obrigadas a viver em um completo ambiente de opressão, questão 

muito comum há tempos atrás e que se segue até os dias de hoje, infelizmente. Marina 

Colasanti consegue passar ao leitor tais informações de maneira extraordinária, ao 

colocar assuntos sérios de uma forma descontraída, simples de fácil entendimento. 

O que se conclui, a respeito da maneira como a mulher se impõe na escrita 

erótica, é que a escrita feminina está expressivamente ligada ao erotismo nesses contos. 

Diante de tais informações colhidas nesta pesquisa, conclui-se que a escrita feminina 

está comumente atrelada ao lado erótico, pela forma que a mulher liga sentimentos a 

erotismo e sedução. 
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