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Representações do universo feminino em obras escritas por ficcionistas latino-americanas
oitocentistas e contemporâneas (REPROL).
OBJETIVO: Estudo acerca do papel do sujeito feminino, das crenças, dos sentimentos e dos significados
que a personagem Janine atribui às suas vivências, os quais influenciam não só sua postura de submissão
dentro da relação de poder estabelecida em seu casamento, como também de tentativa de subversão dessa
situação.
METODOLOGIA: Com um olhar voltado para o aporte teórico sobre a teoria feminista e sobre a teoria
cognitivo-comportamental, analisa-se o comportamento da personagem Janine, no conto “Giselle”, da
obra Relações,
Relações, de Ruth Laus.
DISCUSSÃO: As relações de poder patriarcal tendem a colocar a mulher em posição de subalternidade
ao homem, além de fazer com que essa estrutura pareça natural e inerente à existência humana. A frustração de não ter suas vontades respeitadas pelo marido e o desconforto de tomar a culpa para si, fazem com
que a personagem Janine inicie um processo de questionamento a respeito de suas vivências e uma alteração de hábitos. Essa tentativa de mudança gera um forte sentimento de mágoa, relatado por Janine, pois
gosta do marido, mesmo que ele lhe cause sofrimento. A mudança, então, embora esperada, não ocorre,
visto que a simples possibilidade dessa flexibilização leva a personagem a fantasiar e a experimentar um
sentimento catastrófico em relação a essa tentativa.
RESULTADOS: A análise desse conto mostra como a forma de pensar, sentir e perceber os acontecimentos afeta o comportamento da personagem Janine. É possível ressaltar, ainda, que o questionamento de determinadas crenças, mantidas por uma relação patriarcal e de poder, torna-se fundamental no processo de
decisão de mudança.
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