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A DESIGUALDADE DE GÊNEROS E OS DISCURSOS SOCIAIS 

AUTOR: Bruna Emy Matsuoka 

1. Resumo  

A presente pesquisa está situada na área de texto e discurso, fundamentada 

na Linguística Textual em interface com a Análise Crítica do Discurso nas vertentes 

cognitiva e social. Tem-se por tema analisar os discursos sociais que tratam da 

desigualdade de gêneros, em especial os contos da Marina Colasanti. Tem-se por 

objetivo geral contribuir com os estudos dos gêneros e discursos sociais. Os objetivos 

específicos são: 1) Analisar a projeção dos contextos atribuídos ao papel social da 

mulher a partir da seleção lexical dos textos; 2) Examinar valores culturais/ideológicos 

nos textos, relativos à construção de identidade(s) masculina(s) e feminina(s). As 

análises seguiram o método teórico-analítico e foram realizadas na dimensão textual 

e discursiva. Os resultados indicam que a designação do feminino e masculino são 

construções sociais, diferenciando-se de sexo, homem e mulher, que se definem pela 

natureza, por genes. Conclui-se que com o fenômeno da globalização e as mudanças 

sociais decorrentes da pós-modernidade e das altas tecnologias, o feminino passa a 

ser valorizado de forma positiva, pela bandeira da inclusão social. 

Palavras – chave: Desigualdade. Gênero. Mulher. Discurso. Sociedade. 

2. Introdução 

A presente pesquisa está situada na área de texto e discurso, fundamentada 

na Linguística Textual em interface com a Análise Crítica do Discurso nas vertentes 

cognitiva e social. Tem-se por tema os discursos do cotidiano que tratam da 

desigualdade de gêneros nas crônicas de Marina Colasanti. Esse estudo busca 

identificar discursos opostos aos valores de igualdade até então mascarados e 

utópicos em mulheres que dedicam seus dias aos cuidados da casa e em algumas 

vezes abdicam de sua vida e identidade.  

Esta pesquisa está baseada nos fundamentos da Linguística Textual relativos 

à dimensão da intertextualidade que guiarão as análises pela perspectiva discursiva. 

A Análise Crítica do Discurso nas vertentes social e cognitiva contribui com a dialética 

entre o individual e o social numa perspectiva da enunciação num lugar “retórico” que 

decorre da intenção do que se quer comunicar, ou seja, o texto traz a representação 

do enunciador, por meio da manifestação em língua. Van Dijk (2000) representante 

da vertente sócio-cognitiva da Análise Crítica do Discurso, propõe três categorias 



2 
 

analíticas, inter-relacionadas entre si: Sociedade, Cognição e Discurso. A Sociedade 

é vista como um conjunto de grupos sociais, sendo que, cada qual é um agrupamento 

de pessoas que têm os mesmos objetivos, interesses e propósitos e, por essa razão, 

focalizam o que acontece no mundo, a partir do mesmo ponto de vista; a Cognição 

refere-se às representações e gêneros de discurso que atuam na interação do 

individual e o social, por meio das experiências e vivências. Todas as formas de 

conhecimento, seja individual ou grupal são expressas em textos, no e pelo Discurso. 

Bauman (2008) na perspectiva social, propõe a noção de sociedade individualizada, 

repleta de incertezas que se tornam uma força individualizante, assim, a cada dia que 

passa caminhamos para uma forma de viver mais individual e egoísta, talvez pelo fato 

do contexto e da modernidade nos encaminharem para isso já que a imobilização tem 

sido uma forma de lhe dar com os problemas indesejáveis. Nossa sociedade sempre 

passou por grandes mudanças, sejam elas históricas, culturais ou econômicas. 

Porém, há muito que se pensar sobre assuntos que podem ser mal interpretados ou 

mal questionados. “Questionar tende a ser a mais efetiva forma de contestar” 

(Bauman,2008, p.17). Um desses questionamentos é a noção de gênero e da 

desigualdade que encontramos escondida e exposta em nossa sociedade. De modo 

geral, os costumes e crenças que constroem a noção de cultura, estabeleceu uma 

separação entre homens e mulheres, e o tratamento social e moral sempre foram 

dessemelhantes para os respectivos gêneros.  

Para tanto, buscamos analisar esses discursos e inferir o reflexo da sociedade 

nessas ideologias, e as marcas dessas ideologias na sociedade, não desviando do 

problema, mas usando essa ansiedade gerada para identificar as causas e 

consequências do problema e transformar essa energia em ação e reflexão para além 

do cercado recinto do privado e apenas do ser subjetivo. Já que a imobilização não é 

uma boa forma de lhe dar com aquilo que é indesejável. A questão de gênero não 

afeta somente as mulheres exclusivamente, já que a mulher tem papel fundamental 

na sociedade e é uma importante presença na família, isso afeta direta ou 

indiretamente a sociedade se não sentir-se completa ou igualmente alcançada por 

privilégios de mudança de vida ou posição ideológica, são sobre essas consequências 

que iremos tratar. Entende-se que sexo e gênero são noções complexas que durante 

muito tempo foram consideradas sinônimas. Cháneton (2009) apresenta uma 

diferença entre essas duas noções. Sexo é uma noção ligada à Biologia, definida por 
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gens e hormônios; ao passo que o gênero está relacionado à Sociologia e à Psicologia 

Social, sendo construído socialmente. Em outros termos, sexo compreende homem e 

mulher e gênero, o masculino e o feminino que são representações sociais, 

construídas no e pelo discurso. Segundo Bauman (2008) a cultura manipula 

acontecimentos através da diferenciação. O primeiro ato cultural da história foi a 

divisão da população de mulheres, sem se importar com sua uniformidade, atentando 

apenas para suas habilidades reprodutivas. “A cultura é a atividade de fazer 

distinções, classificar, segregar e dividir as pessoas em categorias unidas pela 

semelhança ou separadas pelas diferenças.” (Bauman, 2008, p.47). O primeiro ato 

cultural permanece ativo, o objetivo dessa pesquisa não é aniquilar as diferenças ou 

semelhanças físicas entre homens e mulheres, mas atentar para a segregação 

cultural e moral que isso traz para a comunidade e as suas consequências 

especialmente para a mulher. 

3. Objetivos 

Tem-se por objetivo geral contribuir com os estudos dos gêneros e discursos 

sociais. Desse modo, esta pesquisa visa contribuir sob a perspectiva feminina, para a 

(re)construção do espaço social.  

Os objetivos específicos são: 1) Verificar os modos de comunicação na 

construção da representação do feminino no cotidiano; 2) Analisar a projeção dos 

contextos atribuídos ao papel da mulher a partir da seleção lexical dos depoimentos; 

3) Examinar estratégias utilizadas na interação familiar e os temas desenvolvidos. 

Ao longo da história de luta por igualdade, as mulheres conquistaram muitos 

direitos e espaços sociais, como o acesso à educação, o direito ao voto, ao trabalho 

e até mesmo a escolha de serem mães ou não, mas ainda assim, nos bairros mais 

periféricos e até mesmo nas grandes cidades, muitas delas possuem um pensamento 

machista sobre si mesmas e sobre seus relacionamentos sem se darem conta que 

podem estar se privando de direitos e deixando de acessar benefícios conquistados 

por lutas femininas durante a história. Tem-se por hipótese que muitas mulheres 

adotam o modelo de pensamento patriarcal e como consequência, ao sofrerem algum 

tipo de repressão, incorporam as sanções sociais que delimitam a identidade feminina 

pela perspectiva masculina. 

4. Metodologia 
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O pressuposto básico que orienta as análises é uma inter-relação entre o 

individual e o social e sua forma dialética. Para a realizar a pesquisa, as análises 

seguirão o procedimento metodológico teórico-analítico e serão realizadas na 

dimensão textual e discursiva. Utilizou-se as bibliografias pertinentes ao tema de 

pesquisa e textos (contos, crônicas do cotidiano) com a temática feminina com o 

objetivo de qualificar suas relações e os modos de dizer o mundo em que estão 

inseridos. A construção dos discursos sociais tenderá a refletir as relações e as 

contradições decorrentes dos contextos sociais, pela busca da integração de crenças 

e valores. O texto e suas possíveis leituras implicam num espaço de exposição de 

ideias e valores culturais e ideológicos e por conseqüência, o enunciador/autor orienta 

a reconfiguração dos conhecimentos em circulação, que estão momentaneamente 

mobilizados no texto oral e/ou escrito. 

5. Desenvolvimento 

Em toda a história das relações de gênero é importante também investigar o 

papel dos homens, já que como STEARNS (2010) cita, um gênero só pode ser 

compreendido se comparado a outro. O patriarcado se baseia na privação e 

dominação de um determinado gênero sobre outro, e essa dominação surge da 

privação, uma forma de violência que carrega problemas identitários. As interações 

comunicativas ocorrem em discursos públicos institucionalizados e eventos 

discursivos particulares. Assim, os discursos de grande acesso, guiam o individual na 

construção de formas de conhecimento presentes no processamento das 

informações. Entende-se que todos as formas de conhecimento são construídas no e 

pelo discurso. A Análise Crítica do Discurso postula uma dialética entre o social e o 

individual, assim compete ao analista crítico do discurso denunciar esse domínio das 

mentes das pessoas. (VAN DIJK, 2012). 

Para tanto, essa dialética é apresentada e discutida nas análises dos contos de 

Marina Colasanti. As análises realizadas são qualitativas e objetivaram examinar a 

construção textual opinativa pelas relações cotextuais das expressões verbais, assim 

como os contextos de sua produção discursiva, para a representação do feminino de 

forma preconceituosa, a partir do explícito e do implícito no texto.  Os resultados 

obtidos no desenvolvimento das análises foram agrupados de acordo com as 

dimensões a seguir: 1. a representação do gênero feminino pelo homem, a) a mulher 

na intimidade (singela, recatada); 2. a representação do gênero feminino pela mulher, 
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a mulher na intimidade (sexualidade, sensualidade, o erótico sem subordinação ao 

masculino 

A título de exemplificação, temos a seguir a análise do conto: Para que ninguém a 

quisesse de Marina Colasanti. 

 “Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse 

a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a 

atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos 

de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as jóias. 

E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou 

a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém 

a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, 

não mais atravessava praças. E evitava sair. Tão esquiva se fez, que ele foi deixando 

de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com 

os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus 

dias. Não saudade da mulher. Mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe 

trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de 

cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar 

dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, 

esqueceu o batom. E continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a 

rosa desbotava sobre a cômoda”. 

1. a representação do gênero feminino pelo homem: a) a mulher na intimidade 

(singela, recatada) 

Na tradição cultural, devido ao sexo, a mulher está situada no espaço do lar, 

por ser genitora e enquanto gênero, o feminino é representado cuidando da criação 

dos filhos e do trabalho doméstico, como fonte de identidade normatizada. Essa 

identidade feminina está representada em discursos sociais e de modo geral, está 

inscrita, pelo termo patriarcado, na cultura do brasileiro. Esse termo é utilizado na 

sociologia e entendido como uma forma estrutural social e política de “supremacia 

masculina”. Segundo Bauman (2008 p.47) “a dominação é conseguida ao remover as 

regras que impediam nossa própria liberdade de escolha”. Desse modo, a partir do 

conto de Marina Colasanti, podemos entender como a relação entre homens e 

mulheres reflete a estrutura da sociedade, assim como as relações abusivas e o 

espaço que as mulheres têm na sociedade e no mundo. É possível constatar uma 
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prática antiga que alguns homens ativamente praticavam e praticam com as mulheres 

até hoje, sendo essa prática regida por fatos e comportamentos históricos.  

Assim como nos períodos coloniais, STEARNS (2010) narra que os jesuítas 

achavam que as mulheres das tribos tinham liberdade demais por participarem dos 

rituais religiosos, e a liberdade da mulher sempre foi uma ameaça para a sociedade 

patriarcal assim como no conto, em que o homem se incomoda por sua mulher estar 

sendo cobiçada. Essa questão da cobiça masculina sobre o corpo feminino também 

é uma discussão atual, já que muitos desses olhares, não são apenas admiração ou 

observação, são formas de assédio, com palavras, piadas ou qualquer outra forma 

que façam com que as mulheres se sintam intimidadas ou incomodadas. 

Culturalmente na maioria das civilizações da época colonial as mulheres eram 

consideradas sexualmente provocadoras e devassas. Perceba que o conto começa 

com o seguinte fragmento: 

Fragmento 1: “Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que 

descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar”. A mulher aqui é reconhecida 

como alguém que pertence a outra pessoa, essa pessoa, seu marido, o conto narra a 

história desse casal, em que a mulher apenas foi sendo podada ou privada, sem voz 

ou sem opinião. STEARNS (2010) afirma que em todas as mudanças e medidas 

reformistas não envolveram as vozes das próprias mulheres, as medidas eram 

tomadas como um ato de benevolência patriarcal, não é possível saber o que as 

mulheres pensaram sobre isso. STEARNS (2010) prossegue constatando que as 

mulheres eram consideradas inferiores e fonte de tentações sexuais, qualquer desvio 

da submissão seria atacado, com o controle colonial francês, as antigas agressões a 

outras tribos, voltaram-se para dentro, em especial as mulheres, as mulheres 

internalizavam que eram pecadoras e isso fazia com que os homens sentissem que 

estavam mais no controle, visto que, a mulher se sentindo culpada por despertar 

desejos poderia se retrair e não se manifestar, nem se enfeitar, já que por natureza 

ela era impura e motivo de pecado. As mulheres ficando isoladas umas das outras, 

garantiam que o poder feminino diminuísse. Com ajustes à cultura europeia as 

mulheres começaram a ver o trabalho doméstico como uma oportunidade de garantir 

seu poder em casa. ARAÚJO (1997) também ressalta que no período colonial 

brasileiro as mulheres eram vigiadas sexualmente, assim como no fragmento do conto 

a seguir, no Fragmento 2: “Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas 
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vezes, homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais 

atravessava praças. E evitava sair. Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-

se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis 

e as sombras”. Toda a preocupação do homem que protagoniza a narrativa, pode-se 

basear no medo que os homens possuem do adultério e de serem vítimas de traição. 

De acordo com ARAUJO (1997) as mulheres eram punidas com a morte caso 

adulterassem, visto que o ego e o orgulho dos homens eram feridos de uma maneira 

bem particular e social nestes casos. FONSECA (1997) apenas reforça o quão 

humilhante era um homem não dominar sua mulher e não conseguir restringi-la, mas 

algo o fazia se sentir mais humilhado, que era o fato de imaginar a possibilidade de 

vê-la com outros homens. STEARNS (2010) comenta que no período helenístico, as 

mulheres começaram a se enfeitar com objetos e pinturas, e isso começou a ser 

debatido socialmente e politicamente, já que esse tipo de embelezamento trazia 

autoconfiança e liberdade, e uma mulher que se sinta livre ou independente era uma 

ameaça para a sociedade patriarcal estruturada da época. Assim como no Fragmento 

3: “Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as jóias. E vendo que, 

ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e 

tosquiou-lhe os longos cabelos”. De acordo com BAUMAN (2008), as pessoas fazem 

história sob condições que não escolhem, e essas condições ou consequências nem 

sempre estão sob o controle de quem proporcionou essas condições, abusos, ou 

dominações, assim como no conto em que a mulher se acostumou com sua nova 

condição, e assim deixou de lado todas as suas vaidades, e passou a não agradar 

ninguém, inclusive a não querer agradar ninguém, incluindo seu marido. 

Fragmento 4: “Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem 

pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. E 

continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a 

cômoda”. Para Bauman (2008 p.119) “as experiências distintas dão origem a 

diferentes visões de mundo e a estratégias de vida variadas”. A área semântica da 

designação construída no texto é composta pelo conjunto de predicações com valor 

negativo selecionadas das cognições sociais: “beleza e sensualidade” que atendem 

às necessidades machistas já construídas por outros discursos sociais como formas 

de conhecimento, sustentadas ideologicamente pelo machismo. 



8 
 

2. a representação do gênero feminino pela mulher: a) a mulher na intimidade 

(sexualidade, sensualidade, o erótico sem subordinação ao masculino 

A noção de patriarcado passa a ser questionada pelas mulheres, a partir da 

segunda metade do século XX e uma série de movimentos são realizados para 

modificar a representação do gênero feminino. Assim, verifica-se um movimento das 

mulheres para melhorar sua posição dentro do contexto geral da sociedade, 

abandonando sua subordinação ao masculino: valendo-se por si mesmas, invertendo 

os papeis, vestindo calças compridas, assumindo e exercendo papeis sociais 

masculinos.  Dessa forma, a mulher busca passar de “dentro do lar” para “fora do lar” 

devido ao trabalho.  

Fragmento 1: “Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que 

descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar”. O feminino é representado 

pela elegância, pelo erótico, ou seja, a beleza da mulher exerce fascinação e relativo 

poder de influenciar pessoas e segundo o ponto de vista masculino deve ser 

controlado. 

Fragmento 2: “Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem 

nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. 

E evitava sair. Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo 

que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras”. O 

feminino é representado pelo erótico recatado, havendo, também, equiparação com 

ações masculinas, na medida em que, pela negação, pressupõe a liberdade de sair 

de casa, atravessar as praças e se destacar por si mesmo sem a subordinação ao 

masculino. Assim como no Fragmento 3: “Dos armários tirou as roupas de seda, da 

gaveta tirou todas as jóias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se 

acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos”. O 

feminino representado pelos objetos de luxo e de beleza que intensificam a beleza e 

a sensualidade da mulher, bem como o verbo “tosquiou-lhe” os cabelos que refere-se 

aos animais. Desse modo, a afirmação do feminino ocorre por insubordinação 

masculina. 

Fragmento 4: “Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais 

em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. E continuou 

andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda”. 

Para Beauvoir (1949), a mulher se determina e se diferencia com relação ao homem 
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e não este com relação a ela, desse modo o homem é o essencial. Ela é um sujeito, 

ele é o absoluto: ela é o outro. Assim, a mulher é cúmplice de sua própria 

subordinação, por não assumir o risco de querer-se como um sujeito essencial; logo, 

não opõe resistência ao masculino. Segundo a autora as condições históricas 

propõem um papel para as mulheres e elas assumem o que lhes é proposto e 

obrigam-se a cumprir esse papel como seres humanos. O drama das mulheres e da 

política das mulheres é que elas assumem o ponto de vista do masculino e identificam-

se com ele.   

6. Resultados  

A partir dos contos de Marina Colasanti é possível verificar que a representação 

do gênero feminino pelo homem é baseada em seus comportamentos dominantes a 

que foi condicionado desde a infância, o poder de reger e escolher sua mulher, e como 

ela deve viver, se comportar, ou até mesmo tomar decisões, ou simplesmente privá-

las dessas escolhas, também percebemos o quanto a liberdade ou a possibilidade de 

poder da mulher causa uma ameaça a masculinidade e ao domínio patriarcal 

construído por séculos pela sociedade, até mesmo as questões estéticas da beleza 

feminina são fatos que incomodam as personagens masculinas analisadas no conto, 

fazendo comparações e representando o quanto a beleza está estereotipada na 

mulher imaginária e na mulher real. Enquanto que a representação do gênero feminino 

pela mulher reflete o nível de repressão promovida por relações desiguais entre 

homens e mulheres que contribuem para a falta de identidade nas mesmas. No conto 

analisado entende-se que a mulher é apenas uma personagem silenciosa que 

obedece ás decisões dos homens e as consequências são apenas conduzidas pelas 

decisões que eles tomam, os estereótipos construídos pela sociedade patriarcal e 

machista só evidenciam o quanto a mulher em sua natureza, é forte e o quanto sua 

liberdade está atrelada a ameaça de desestabilizar tudo o que esse patriarcado 

construiu, visto que as famílias constroem a sociedade, uma mulher que não se sujeita 

a relações familiares coloca em risco toda uma estrutura planejada pelo ambiente 

machista.  

7. Considerações finais 

Hoje em dia, ainda observamos em discursos e comportamentos machistas a 

necessidade de dominação sobre o outro, e a ameaça que a liberdade do parceiro 

pode provocar em quem não estabeleceu sua própria identidade. Portanto, recaem 
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sobre os ombros dos homens também o dever de manter sua masculinidade, e essa 

masculinidade muitas vezes não é definida por seus valores ou ações particulares, 

mas sim pelo seu grau de dominação sob uma mulher, que caso esta, seja livre, pode 

ameaçar sua reputação de homem perante a sociedade, carregar esse fardo de 

corresponder aos ditos populares de que “homem não chora”, “homem sustenta a 

casa”, “homem faz trabalho pesado” , também é uma repressão que é descontada nas 

relações com as mulheres, como uma forma de compensação. A partir do momento 

que a mulher se descobre como uma mulher que pode tomar decisões, fazer escolhas, 

e permanecer ou não em uma relação, sua identidade começa a ser descoberta não 

somente como namorada, esposa, ou amante, mas como indivíduo e como pessoa 

do gênero feminino que tem suas particularidades e os seus direitos. 

8. Fontes consultadas 

ARAÚJO, Emanuel. “A arte da sedução: sexualidade feminina na Colônia”. In: Del 

Priore, Mary; Bassanezi, Carla. História das mulheres no Brasil. São Paulo, Contexto, 

2001. p. 45-77. 

BAUMAN, Zigmunt. A sociedade Invidualizada. Vidas Contadas e Histórias Vividas. 

Trad. José Gradel. Rio de Janeiro. Zahar, 2008. 

COLASANTI, Marina. "Para que ninguém a quisesse". In: Contos de amor rasgados. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1986. P. 111-2. 

CHÁNETON, July. Género, poder y discursos sociales. Buenos Aires: Eudeba, 2007. 

DIJK, Teun A. Van. El discurso como interaccion social – estudos del discurso: 

introducción multidisciplinaria. Volumen 2. Gedisa Editorial, 2000. 

FONSECA, Cláudia. “Ser mulher, mãe e pobre”. In: PRIORE, Mary Del (org.) História 

das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. 

STEARNS, Peter N. História das relações de gênero. Trad. Mirna Pinsky. 2.ed. São 

Paulo. Contexto, 2010. 


