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A MULHER E A RELAÇÃO COM A VIOLÊNCIA NA OBRA DE 

FERNANDO BONASSI 

 

RESUMO 

Esta pesquisa tem foco na análise estilístico-discursiva de textos selecionados da obra 

de Fernando Bonassi, com o intuito de verificar a representação da mulher e sua relação com 

a violência. O objetivo do estudo é identificar o ethos do discurso feminino, a partir da 

conceituação estabelecida por Dominique Maingueneau, para quem o ethos discursivo está 

intimamente ligado ao caráter do orador, na escolha do tom, na oralidade, na cadência das 

frases, nos argumentos, na imagem que deixa perceber de si, por meio de seus enunciados. 

Essa produção de sentido se dá na maneira de ser e de dizer, envolvendo o enunciatário 

através do poder da persuasão. Nos textos que constituem o corpus de análise, abordamos o 

ethos feminino, ou seja, a maneira como se apresenta a voz das personagens femininas e o 

modo como o autor descreve a mulher. A caracterização dessas personagens é observada 

levando-se em conta seu comportamento diante da violência, um tema muito recorrente na 

obra de Bonassi. 

Palavras-chave: Fernando Bonassi. Análise do Discurso (AD). Estilística. Ethos discursivo. 

Discurso feminino. Violência. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar uma análise estilistico-discursiva da obra 

de Fernando Bonassi. Serão selecionados, para uma análise mais detalhada, três textos em que 

a violência contra a mulher surge de maneiras diferentes. Cada texto será analisado 

individualmente e após as análises será estabelecida uma comparação entre as maneiras como 

se configuram os ethos femininos nos textos. 

OBJETIVO 

O objetivo dessa pesquisa é relevar a imagem de si construída no discurso da mulher, 

ou seja, o ethos discursivo das personagens femininas, verificando como elas se apresentam 

nos textos e o impacto de sua imagem sobre o leitor. O intuito principal de tratar da violência 

contra a mulher é contribuir para aprofundar o conhecimento do estilo de Fernando Bonassi, 

uma vez que essa é uma temática recorrente na obra do autor. 

METODOLOGIA 
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Para realizar as análises do corpus, pretendemos estudar a Análise de Discurso 

Francesa, sob o ponto de vista de Dominique Maingueneau. Serão aplicados os conceitos de 

ethos discursivo, tom e cena enunciativa, para balizar a análise do discurso da mulher nos 

textos do corpus selecionado. Além disso, a Estilística fornecerá recursos fundamentais para 

se investigar o material linguístico e sua relação com a construção de sentido. 

Os textos para análise serão extraídos do livro de contos O amor em chamas. 

Inicialmente passo a conceituar a ideia de enunciado conforme a retórica de 

Aristóteles, que determina a transformação do indivíduo que toma a palavra e aquele que 

recebe a informação em auditório. Dentro da Análise do Discurso, eles são denominados 

respectivamente como: enunciador e coenunciador estabelecendo uma relação de linguagem, 

trazendo a ideia da existência de um enunciado. 

Nas análises textuais, enfocarei a violência contra a mulher, demonstrando de que 

forma é representada no texto, se fisicamente, psicologicamente, se acontece no âmbito 

familiar, nos relacionamentos amorosos, não amorosos ou entre desconhecidos. A maneira 

como a mulher é caracterizada e, principalmente, sua voz, o modo como toma a palavra nos 

textos, receberá destaque nas análises textuais.  

DESENVOLVIMENTO 

A tematização da violência apareceu mais frequente na cena literária no início dos 

anos 90, intitulada de “Geração 90”, onde a vida cotidiana começa ser retratada com uma 

abordagem de realismo representando os vários tipos de violências vivenciadas na periferia.  

Um dos autores que trata dessa temática em sua obra é Fernando Bonassi, romancista, 

contista, dramaturgo, roteirista e cineasta nascido na Mooca em São Paulo em 1962, formou-

se em cinema na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). 

Fernando Bonassi lançou mais de 19 livros dentre os quais destacamos: Os romances: 

Um céu de estrelas (1991); Subúrbio (1994), Crimes conjugais (1994), O Céu e o fundo do 

mar (1999). Os contos: O Amor em chamas (1989); 100 histórias colhidas na rua (1996), O 

Amor é uma dor feliz, (2002), Passaporte (2001), S/P Brasil, 100 coisas (1998), As melhores 

vibrações, (2002), Entre vida e morte – casos de polícia, (2004), Diário da guerra de São 

Paulo, (2007), Violência e Paixão, (2007), Histórias Extraordinárias, (2005).  

Bonassi expõe aquilo que a sociedade finge não ver, como as pessoas que estão à 

margem dela envolvidas numa pobreza financeira, moral, de sentimentos humanos como o 



3 
 

amor transformado em brutalidade. Sua escrita busca, a todo o momento, provocar no leitor 

um estranhamento, mostra o grotesco das relações humanas.  

Posto isto, escolhemos três contos do livro “O amor em chamas” onde demonstra a 

violência presente na vida cotidiana da mulher, mas, não somente como um fato isolado, 

como uma briga, uma discussão que culminou num tapa, e sim que resultou num crime 

descrito com o máximo de detalhes envolvendo o leitor numa cena quase verossímil.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foi analisado o conto “Aos nossos amores”, em que os protagonistas 

são nomeados por meio de pronomes pessoais apenas, o que revela a opção do autor por 

tratar, como tema central, da questão do gênero. Nesse conto, a personagem feminina, “Ela”, 

não se expressa por si mesma e sim pela voz do narrador personagem, “Ele”. Essa mulher se 

expressa principalmente no silêncio, através do não-dito, que é o espaço que seu agressor lhe 

dá. 

Após terminar a primeira análise, podemos constatar que a voz que aparece nos dois 

contos que serão estudados – “Tragédia no audiovisual brasileiro: Renata Sorrah está morta” e 

“Punhos de campeão” – é a voz masculina. O narrador não dá espaço para a voz feminina. É 

ele que a descreve, quem aponta sua virtudes e seus defeitos, é o seu olhar construindo a 

imagem feminina, à qual o leitor vai aderir ou não. 
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