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Resumo: Este artigo propõe-se a discutir um assunto bastante comum sobre a 
imagem da mulher na sociedade, no âmbito familiar e na literatura, colocada em 
face ao gênero masculino. Para essa discussão, realizamos diversas leituras, 
buscando conhecimento sobre a literatura e como é documentada essa 
problemática pelo viés de pesquisadores como Borges (2013), Carrijo (2013) e 
Ribeiro e Cardoso (2013). Dessa maneira, buscamos fazer uma ponte em relação 
à maneira como tais estudiosos abordam o tema da representação feminina na 
sociedade, desde a época de Aristóteles até os nossos dias (século XXI). 
Utilizamos como corpus componente para demostrar essa situação a obra A viúva 
Simões (1999) de Julia Lopes de Almeida, mais especificamente, por meio da 
personagem Ernestina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos séculos, vem recrudescendo entre o público pertencente ao 

gênero feminino a luta com vistas ao reconhecimento de sua igualdade ao gênero 

masculino, em termos de direitos. Para conseguir esse intento, a mulher busca, 

na sociedade, meios de suas realizações, tanto a dimensão profissional quanto 

pessoal, serem valorizadas e colocadas em pé de igualdade com as dos homens. 

Socialmente, a mulher sempre foi tratada como o sexo mais frágil, quando 

posta em contraponto ao homem. Tal assunto é de horizonte bem amplo e 

apresenta uma problemática difícil de resolver, tendo em vista que já faz parte do 

senso comum. Nesse sentido, a inferioridade da mulher é medida tanto em 

termos de atos de violência doméstica quanto em situações humilhantes nas ruas. 

Além disso, ela sofre com preconceito em relação à ocupação de alguns cargos 

profissionais, pois, tradicionalmente, é considerada como incapaz de cumprir 

certas obrigações. 
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Nesse contexto, portanto, a inferioridade da mulher é um capítulo das 

relações humanas que aparece desde os primórdios da civilização e tem como 

base, além de outros aspectos e motivos, o aspecto anatômico, tendo em vista a 

ausência do falo, o que a torna, eternamente, receptora de espermas. Nem 

mesmo o fato de ser a guardiã e promotora da vida, por meio da gestação e 

consequente geração de novos entes, tem sido empregado como argumento para 

melhorar sua posição na sociedade, pelo contrário, essa posição acaba por 

conferir a ela o qualificativo de mãe e, como tal, torna-se presa ao lar, onde cuida 

dos filhos e dos maridos, os quais aproveitam dessa permanência para forçá-la 

aos trabalhos domésticos. 

Foi a partir dessas constatações e da obra A viúva Simões que decidimos 

pesquisar como ocorrem as relações de submissão da mulher na literatura, de 

modo a demostrar que a ficção confirma a realidade. O objetivo deste artigo é, 

portanto, identificar os elementos que estabelecem a interconexão entre a mulher 

na vida real e na obra literária. 

Para se chegar a esse resultado, utilizamos como metodologia a leitura de 

obras que tratam do tema, tanto no âmbito da literatura como da vida concreta. 

Como técnica de abordagem dessas obras, empregamos a utilização e 

elaboração de fichamentos, resenhas e resumos. Nossa intenção, quando 

decidimos realizar essa tarefa, consistiu em prover os estudos de teoria literária 

de novos enfoques teóricos que possam oferecer outras opções de estudo sobre 

esse tema. Ainda que já existam vários estudos que tratam dessa questão, 

entendemos que esta pesquisa não é repetitiva, pois mostra o problema em uma 

obra literária sobre a qual há pouquíssimos trabalhos. 

Diante disso, para o desenvolvimento de nosso estudo, empregaremos 

como suporte histórico-crítico as obras Gênero e Literatura: resgate, 

contemporaneidades e outras perspectivas (RIBEIRO e CARDOSO, 2013); A 

mulher na escrita e no pensamento: ensaios de literatura e percepção (BORGES, 

2013); O que é Literatura (LAJOLO, 1986) e Percursos da Narrativa Brasileira 

Contemporânea: coletânea de ensaios (OLIVEIRA, 2009). 

No primeiro capítulo de A mulher na escrita e no pensamento (2013) – obra 

organizada por Luciana Borges – Fonseca comprova certas teses expostas por 

Aristóteles, que considerava a mulher como um macho incompleto e que o 
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nascimento de crianças do sexo feminino era atribuído a esse fator de 

deformidade. Percebe-se então que, há muito, o conceito de ser humano do sexo 

feminino é considerado inferior ao masculino. Não obstante ter esse pensamento 

na época aristotélica, na sequência dos séculos seguintes, o homem continuava 

com o mesmo fundamento ideológico, tanto que os trabalhos domésticos sempre 

foram atribuídos às mulheres, o que, nesse contexto, justifica a colocação de sua 

inferioridade. Dessa forma, o fato dos trabalhos mais pesados terem sido, 

historicamente, exercidos pelas escravas nas casas grandes, criou-se o hábito 

social de considerar a vida do lar como ação que diminui o status daqueles que a 

transformam em trabalho cotidiano. 

Outro fato que levou à inferioridade da mulher encontra-se na própria 

Bíblia, haja vista que a história do surgimento do homem, por meio de uma visão 

criacionista, indica que a queda foi de responsabilidade de uma mulher (Eva), que 

levou o homem (Adão) ao pecado quando experimentou do fruto da árvore 

proibida e o obrigou a semelhante prática. A partir de então, a mulher tornou-se o 

ente responsável pela introdução do pecado ao mundo e, por meio dela, o homem 

se tornou preso a uma vida de queda, sempre que se entrega aos seus braços. 

Não bastasse a mulher ser considerada como introdutora do pecado ao 

mundo, há outros elementos que se constituem como situações que mostram o 

tratamento de inferioridade a ela. A situação primitiva da mulher, conforme 

exposta no parágrafo acima, estende-se na escolha dos apóstolos, pois todos 

eram do sexo masculino, restando à mulher, como Maria Madalena, a condição 

de coadjuvante, apenas por ter sido salva por Jesus Cristo quando pega em 

pecado. Portanto, apenas homens serviam para acompanhar e ajudar a Jesus 

Cristo. 

Maria, a mãe de Jesus, foi reduzida à condição de genitora do salvador, 

não restando a ela outra homenagem além de ser considerada exemplo a ser 

seguido, na medida em que, quando confrontada pelo anjo, respondeu que 

deveria ser vista como escrava do Senhor e, nessa condição, deu liberdade para 

que com ela e seu corpo pudesse ser feito o que a divindade achasse mais 

pertinente.  

As situações explicitadas acima podem ter influenciado a sociedade cristã 

ao longo dos séculos, pois os costumes judaicos foram adotados em várias partes 
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do mundo por influência de Roma. Na região onde esses fatos ocorreram, até 

hoje, a imagem feminina é tratada com indiferença, conforme podemos perceber 

em reportagens publicadas, diariamente, na imprensa acerca de fatos ocorridos 

em algumas partes do Oriente Médio como Afeganistão, Líbia, Síria, Arábia 

Saudita e outros. Nesses países, até aos dias atuais, nunca houve um governo 

que fosse conduzido pelo gênero feminino, exceto no Paquistão, cuja líder de 

muitos anos foi assassinada quando retornou de longo exílio na Europa. 

No Brasil, até hoje, só houve duas governantes mulheres. Uma, por ter 

herdado a coroa, a Princesa Isabel, que ocupava o trono quando das longas 

viagens que seu pai – o Imperador D. Pedro II – realizava ao exterior. Em 

algumas dessas ausências, ela ocupou o governo por mais de um ano; na última 

vez em que ele esteve na Europa, ela chegou a ficar mais de dois anos no poder. 

Entretanto, apesar de ter demonstrado firmeza, coragem e competência no trato 

das coisas apensas ao Estado brasileiro, foi considerada por muitos dos líderes 

da época sem condições de ocupar o trono em definitivo, pelo simples fato de ser 

mulher, quando seu pai morresse. Sendo assim, tendo em vista o medo de sua 

consequente ascensão ao posto de Rainha Isabel I quando da morte do pai, já 

velho e doente, os revoltosos de novembro de 1889 apressaram a proclamação 

da República, para que seus planos de se livrarem de um governo feminino não 

fossem frustrados. Tais relatos podem ser confirmados na obra Princesa Isabel do 

Brasil: gênero e poder no século XIX, de Barman (2005). 

A única mulher que chegou ao poder, democraticamente, pelas mãos dos 

eleitores, foi Dilma Rousseff. Por meio dela, tantas outras mulheres ocuparam 

cargos de destaque como ministras e representantes governamentais. No 

entanto, logo foi impedida de permanecer no cargo, sendo que seu substituto não 

nomeou uma única mulher para ocupar posto de destaque no governo. Tal 

circunstância indica uma permanência do mesmo estado de inferioridade que 

acomete as mulheres ao longo dos séculos, aqui e na maior parte do mundo, 

sobretudo, do mundo não desenvolvido. 

A diferença entre o hoje e o ontem no quesito de destaque por parte das 

mulheres é que hoje elas podem gritar por seus direitos, tanto que houve 

manifestação reivindicando uma representação feminina no poder e as redes 
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sociais divulgaram tal protesto, mas até então, não surtiu efeito, ou os efeitos são 

ainda muito tímidos. 

Quanto ao poder judiciário, em toda a história da maior corte do poder 

nessa área de atuação governamental (STF), somente houve duas presidentes: 

Ellen Gracie, cujo mandato encerrou-se há muitos anos, e Carmem Lúcia, que 

ocupa essa presidência atualmente. No legislativo brasileiro, composto pelo 

sistema bicameral, nunca houve uma mulher que presidisse uma das casas do 

Parlamento, além disso, numericamente, há uma menor quantidade de deputadas 

e senadoras em comparação com os deputados e senadores, o que caracteriza e 

exemplifica a inferioridade a que estamos nos referindo ao longo desta exposição, 

isto é, a mulher tem sido posta em inferioridade em todas as áreas da sociedade: 

profissional, familiar, política e econômica.  

Diante do exposto, vê-se que a imagem social da mulher, por muito tempo, 

foi de ser simplesmente a fêmea e viver sob a proteção do macho, criada para 

casar, procriar, cuidar dos filhos e do lar. Até poucas décadas atrás, quando uma 

mulher ficava viúva, tinha obrigação de se vestir de preto para o resto da vida, a 

fim de obter o respeito da sociedade e ser proclamada como mulher direita. 

Ademais, além de precisar passar uma imagem imposta pelos meios em que 

viviam, era conferida, também, uma postura ao gênero feminino no sentido de que 

as pessoas desse gênero tinham que ser bem educadas, recatadas, vestir-se 

bem e saber se comportar perante a sociedade de elite. 

Na literatura, uma vez que um de seus objetivos é retratar a realidade de 

cada época, não acontece de forma diferente. Temos, portanto, vários exemplos 

dessas indiferenças da sociedade em face da mulher. Algumas autoras, ao 

escreveram suas obras, chegaram a publicar anonimamente, outras usaram 

pseudônimos masculinos. 

Essas condições de inferioridade feminina estão adensadas à obra A viúva 

Simões (1999), que serve de corpus para o desenvolvimento desta pesquisa. Na 

obra, a situação é apresentada de modo estético e ficcional, pois se trata de um 

texto literário, mas que confirma, no âmbito da estética, o que a história apresenta 

no dia a dia das sociedades. Vários teóricos da literatura concordam com a 

postulação de que a literatura é uma ação formal que registra, no âmbito da 

ficção, os aspectos que determinam a vida na realidade concreta, o que torna a 



6 

 

obra literária um documento do seu momento histórico imediato. Alguns nomes 

que podem ser citados nessa direção são: Vargas Llosa, Paul Ricoeur e Hayden 

White.  

Nesse sentido, considerando que a mulher tem sido tratada em termos de 

subalternidade com relação ao homem, é natural que na obra literária ela apareça 

como um ser dependente. O problema que surge dessas constatações pode ser 

resolvido quando encontrarmos a resposta para perguntas sobre a forma como se 

dá essa dependência, ou de quais elementos a mulher depende. 

A importância dessas obras resulta do fato de realizarem um estudo da 

mulher sob o âmbito da filosofia e da história, sendo que algumas delas 

tangenciam a antropologia, trazendo ao lume questões levantadas por 

pensadores que discutem o tema da mulher na sociedade e sua migração para a 

literatura. Além disso, essas obras trazem algumas situações de inferioridade 

feminina, exemplificando com o nome de autoras que publicaram suas obras com 

pseudônimos masculinos para fugir do preconceito que contra elas seria 

levantado caso adotassem seu nome próprio. Em suma, escrevem com nomes 

masculinos para fugir do julgamento das leis sociais de uma época em que o 

preconceito ainda era mais arraigado que nos dias que transcorrem. Além das 

obras listadas acima, lançaremos mão de outras que abordam temática similar e 

que, certamente, encontraremos à medida que o estudo avançar. 

 

2 A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA OBRA A VIÚVA SIMÕES 

 

A palavra Literatura, segundo Lajolo (1982, p. 28), “origina-se da etimologia 

da palavra letra, (latim, littera, letra), surgiu quando o homem ainda desconhecia a 

escrita e vivia em tribos nômades”. A arte Literária, nessa época, era registrada 

em paredes de cavernas, através de rabiscos e desenhos, bem antes da escrita. 

Com o passar dos anos, esses rabiscos foram ganhando formas e significados 

mais autênticos, o que nos leva a concluir que a literatura tem, assim, marcas 

muito fundas, haja vista seu lugar social de origem localizar-se, em termos 

temporais, numa época muito distante. Sua importância é tal que motivou homens 

como Platão e Aristóteles a utilizá-la como elemento central em suas 

preocupações discursivas. 
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Estudar, aprender, escrever sobre Literatura, talvez seja aprender sobre 

nós mesmos, sobre cultura, costumes, fatos, acontecimentos, problemas sociais 

resolvidos ou não, é ter a oportunidade de realizar sonhos impossíveis, já que 

podemos fazer com que todo conto de fadas tenha um final feliz, os cavaleiros 

possam ser verdes, voltar no tempo e fazer parte de uma época que não nos 

pertence mais como de reis e rainhas ou de colonização de escravidão; podemos 

dar a volta ao mundo, conhecer o mundo real e o do fantástico através da ficção e 

do lúdico, e também ter o poder de lutar por ideais através de outras ideologias de 

conhecimentos daqueles que ousaram documentar suas opiniões por meio de sua 

escrita, deixado nesse legado de arte real e ficcional que é a literatura. 

“Obra literária é um objeto social. Para que ela exista, é preciso que 

alguém a escreva e que outro alguém a leia. Ela só existe enquanto obra neste 

intercâmbio social” (LAJOLO, 1986, p. 16). Nesse sentido, podemos acrescentar 

que, a partir da obra literária e da liberdade que ela oferece, é possível que o 

autor expresse suas opiniões, indignações, medos, sentimentos de amor mal 

resolvidos, amor impossível, não correspondido, platônico, até mesmo aquele que 

é repudiado sob o olhar alheio, tudo isso está contido no gênero do romance, 

além de outros gêneros como dramas, comédias, poemas. Ademais, no texto 

literário é possível opinar sobre assuntos e problemas sociais como preconceitos 

raciais e de gênero e desigualdades econômicas. Ainda no dizer de Lajolo (1986, 

p. 8), 

 

a literatura  não é um jogo, um passatempo, um produto 
anacrônico de uma sociedade dessorada, mas uma atividade 
artística que, sob multiformes modulações, tem exprimido e 
continua  a exprimir, de modo inconfundível, a alegria e a 
angústia, certezas e os enigmas do homem. 

 

A literatura, portanto, não é algo que possua um significado concreto, está 

constantemente sob o crivo de transformações, porque a mudança de épocas e 

autores implica, também, em mudança de estilos e modos de apresentação do 

texto literário. Cada autor escreve de acordo com uma época e com as condições 

socialmente vivenciadas ou observadas por ele. Ressaltamos então que cada 

obra vem com um determinado assunto e com uma opinião colocada através da 

escrita, que pode ser entendido como um “desabafo pessoal” sob o olhar ficcional, 
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pois ali o autor não tem obrigações de lealdade a nenhum tipo de ideologia ou à 

realidade, embora toda obra tenha uma verossimilhança com algum ponto de 

caráter empírico. 

“Será que é errado dizer que literatura é aquilo que cada um de nós 

considera literatura?” (LAJOLO, 1986, p. 10). Essa é umas das indagações que 

Marisa Lajolo faz em sua obra, na qual o principal assunto gira em torno da 

questão “O que é literatura?”. A autora não só questiona, mas tenta a resposta 

logo em seguida, quando afirma que, para que uma pessoa possa ter condições 

de dar uma resposta a tal pergunta, ela precisa ter, no mínimo, o conhecimento 

adquirido através da escola. Ao longo da obra, Lajolo dá várias respostas 

diferentes a tal pergunta, citando vários autores renomados desse legado. 

Após essa rápida análise do que seja literatura, retomamos a questão 

central deste estudo que é fazer uma analise da obra literária A Viúva Simões, de 

Julia Lopes de Almeida, publicada em 1999, que pode ser comprovada e 

caracterizada como um desabafo sobre a condição de inferioridade do gênero 

feminino sob as convenções sociais, levando a mulher a ser condenada à 

condição de submissão a um casamento. 

Para ser aceita na sociedade, a mulher precisa se condicionar a uma série 

de determinantes sociais que se traduzem em funções como cuidadora do lar, dos 

filhos e do marido, conforme mencionado algures neste artigo. Essa situação se 

agrava porque, mesmo trabalhando para ajudar nas despesas de casa, a mulher 

continua obrigada a responder, positivamente, a esses determinantes sociais, ou 

seja, não é sempre que tem voz ativa para protestar e revelar uma postura 

contrária àquela esperada ideológica e patriarcalmente. 

A personagem Viúva Simões, por exemplo, que dá título à obra em estudo, 

era uma dona de casa impecável, que usava vestimentas proporcionadas pela 

ocasião, mãe muito cuidadosa e dedicada. Em casa, quando solteira, permanecia 

sob o jugo do pai; quando casada, sob as ordens do marido; e, com o passar dos 

anos, manteve-se presa ao medo do julgamento pelo olhar social. Ao sair às ruas, 

mantinha-se presa a várias camadas de tecidos, cobertos por um vestido de cor 

preta, que representavam a viuvez permanente. O quadro imutável dessa cor 

indica um estado de conservação de um status quo que, mesmo contraditório, 

teima em permanecer no horizonte das relações sociais. 
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A posição da mulher na obra Viúva Simões reflete sua trajetória social, 

como ente do qual se exige obediência às regras e normas mais do que se exige 

do gênero masculino, o que é decorrente de sua inferioridade em face dos 

homens. Por isso, achamos pertinente apontar a problemática da mulher na 

literatura como um reflexo de sua posição na realidade concreta e como 

referência moral na Literatura, especificando a mulher como representação das 

convenções sociais na obra literária. Isto é, a literatura, enquanto representação 

da vida na sociedade, apenas cumpre seu papel de confirmar, no âmbito da 

ficção, o que a vida concreta reproduz no dia a dia. 

Um trabalho com o tema em questão tem sua urgência demarcada pela 

necessidade encontrada na academia de evidenciar a representação da mulher 

na literatura. Essa representação, porquanto tenha sido um assunto apenso ao 

universo do pensamento sociológico e antropológico, precisa ser vista, também, 

sob a ótica da estética literária. 

Não se pretende aqui estabelecer a denúncia de uma condição que 

desumaniza, mas de mostrar um lado da sociedade que nem sempre vem ao 

lume. Como já evidenciado, a mulher tem sido objeto de uso sexual e vem 

sofrendo distintas formas de humilhações, nesse sentido, pode-se pensar que 

uma pesquisa deste quilate pode servir como denúncia, mas se culminar nessa 

forma de amostragem, será apenas por acidente, já que nosso objetivo é realizar 

um estudo de modo a reconhecer a verdadeira face da mulher, considerando que 

a literatura estabelece com a fidelidade que lhe é possível o lado sensível da vida. 

Sendo assim, estamos diante de um gênero textual feito, antes de tudo, para o 

ser humano. 

Na geração marcada pelo final do século XX e início do século XXI, ainda 

há resquícios daquela educação patriarcal, com ênfase no homem como 

progenitor da família, portanto, um grupo considerável de pessoas, tanto homens 

como mulheres, guardam dentro de si todos os conceitos e preconceitos que a 

sociedade ocidental tem acerca da mulher. Dessa forma, muitas jovens, ainda, 

são obrigadas a se submeterem e consentirem com tudo o que os pais querem e 

falam, mantendo-se caladas em momentos que sentem vontade e necessidade 

de se expressarem. 
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Entende-se, portanto, com o exposto acima, que o presente estudo 

pretende contribuir para o entendimento de que a mulher tem sido uma referência 

moral na Literatura. Sendo assim, pretendemos contribuir para trazer ao lume as 

convenções sociais na vida e desta para a literatura. Pretendemos, também, 

mostrar a inferioridade feminina diante do elemento masculino sob o ângulo do 

olhar literário. 

Nesse intermeio em que estamos trazendo à tona a questão da 

representatividade da mulher por meio da viúva Simões, entendemos que não é 

perda de tempo exemplificar o que vem sendo exposto com a menção de duas 

outras mulheres, tornadas famosas enquanto entes ficcionais. Amélia e Luíza, 

ambas personagens de Eça de Queirós, respectivamente em O crime do Padre 

Amaro e O Primo Basílio. São personagens femininas que o autor utilizou para 

retratar a fragilidade da sociedade e as contradições que se manifestam no fato 

de serem instrumentos de uso de homens sem escrúpulos que, no entanto, são 

apresentados na obra como superiores pela sua inteligência e capacidade de 

manipular, enquanto elas são apresentadas pela sua ingenuidade e pelo quase 

prazer em ser manipuladas, na medida em que se deixam usar com satisfação. 

Portanto, da mesma forma que as personagens acima, a viúva Simões é 

uma excelente contribuição, no âmbito dos estudos literários, para desmitificar a 

crença de que, na literatura, a mulher não é vista sob a ótica da inferioridade. A 

obra em análise relata a história de um casal que se apaixona, ainda na 

juventude, e não pode viver esse amor, pois o rapaz, Luciano, foi para Europa 

estudar e a moça, Ernestina, casou-se por despeito com Simões, um homem 

mais velho, rico e muito respeitado na cidade, dando a ela o status de dama da 

alta sociedade. Como fruto desse casamento nasceu Sara: moça não muito 

bonita, mas doce e angelical. 

Entretanto, depois de algum tempo, Ernestina ficou viúva. Luciano soube 

de sua viuvez e retornou com o intuito de viver seu amor da juventude. Mas, nem 

tudo aconteceu conforme planejado, pois, quando a viúva resolveu falar para a 

filha de seu amor por Luciano, recebeu a notícia de que ela, também, havia se 

apaixonado por ele. Essa paixão, certamente, deu-se porque Luciano “era alto... 

magro, tinha o cabelo ligeiramente ondeado e os olhos grandes, negros” 

(ALMEIDA, 1999, p. 43), enfim, ele era um rapaz atraente. Ao saber dos 
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sentimentos que a mãe nutria pelo moço, Sara entrou em choque e adoeceu, 

tendo febre e uma espécie de derrame, que a levou à loucura e condenou-a a 

uma cadeira de rodas. Ernestina então, novamente, abriu mão de seu amor; 

agora para cuidar da filha, que passou a depender dela totalmente, pois foi 

considerada como louca. 

Depois de todos esses acontecimentos, Luciano ainda procurou por 

Ernestina que o mandou embora. Ele obedeceu e seguiu seu destino de homem 

bonito, com porte de um galã e a imagem de um cavalheiro, mas de 

comportamento classificável como o de um cafajeste. 

É notório na obra, desde as primeiras conversas entre Luciano e seu amigo 

Rosas, que as intenções do jovem galante são sempre maliciosas com relação à 

viúva, como se observa na seguinte conversa, à página 61, da obra em estudo. 

Essa conversa ocorre entre os dois amigos e, ao ser perguntado por Rosas se 

fora a Santa Teresa, Luciano responde: 

“— Fui. 

— E então, que tal 

— Ainda fresca! Bonita!” 

A conversa indica que o interesse de Luciano por Ernestina era, 

meramente, uma atração voltada à satisfação de seus desejos. Reforçando o 

caráter contraditório de Luciano, convém relatar que, após o curto diálogo acima, 

os dois tiveram uma longa conversa sobre o motivo por que Dias não quisera se 

casar com Ernestina no passado, e o rapaz assumiu que não se casou porque era 

moça pobre, mas agora herdara uma grande fortuna de seu falecido marido. 

Depois das ocorrências testificadas no diálogo, os amigos continuaram 

conversando, em distintas ocasiões e, numa delas, Rosas faz o seguinte 

comentário: 

“— Pois você fez mal indo a Simões... Pode se comprometer e depois não 

ter remédio senão... 

— Casar 

— Casar.” (ALMEIDA, 1999, p. 62) 

Quando questionado por Rosas sobre a honestidade das famílias do lugar 

onde se encontravam, numa conversa em que Rosas o adverte de que as famílias 
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eram honestíssimas, incluindo Ernestina nesse qualificativo, Luciano dá o tom de 

sua cafajestice, ao afirmar: 

“— Honestidade é palavra que não se usa em países civilizados...” 

(ALMEIDA, 1999, p. 73). 

Diante o exposto, temos aqui um exemplo de como a mulher era vista, 

socialmente, na época em que o texto foi escrito. O papel feminino era muito 

reduzido em relação à sua atuação social, cultural, política e econômica, fato 

bastante contrário ao que sempre acontece(u) em relação ao gênero masculino. 

Ainda assim, a literatura, sob o viés de um ou outro autor mais atento ao assunto, 

aborda o tema da colocação do gênero feminino apresentando suas várias faces, 

expõe a luta das mulheres que buscam serem ouvidas no seu ambiente familiar e 

na sociedade.  

As primeiras vozes a explodirem e virem a publico, através da escrita 

literária e de personagens criados por autoras que acreditavam na progressão e 

no reconhecimento da capacidade feminina, souberam bem como se manifestar 

em busca desses poderes, o que implicou, também, em outras conquistas, como 

coloca Ribeiro e Cardoso ao dizer que “As relações de gênero também envolvem 

a discussão a respeito da formação da identidade, da aquisição de direitos e de 

respeito a diversidades” (RIBEIRO e CARDOSO, 2013, p. 17). Essa oportunidade 

de poder escrever soou como uma carta de alforria ou, talvez, como o grito de 

liberdade do gênero em um país já liberto, pois, através da escrita feminina, a 

sociedade poderia entender os ideais da luta da mulher. Entender, sobretudo, que 

“Não há libertação de cultura sem a libertação da mulher” (RIBEIRO e 

CARDOSO, 2013, p. 21).  

Mas, parece que alguns conceitos a respeito da mulher ficaram como um 

ranço impregnado, por mais que a sociedade digira tal assunto, eles 

permanecem. Como exemplo disso, podemos citar o padrão estabelecido, 

socialmente, de mulheres “para casar”, que é aquela que cuida da casa, da 

harmonia do lar e dos filhos, pois, segundo Carrijo (2013, p. 146): 

 

Durante muito tempo, a consumação máxima do destino da 
mulher implicava a ocorrência do casamento. [...] Desde menina, a 
mulher é convidada a ver de bom grado, nas brincadeiras infantis, 
a realização das atividades domésticas e das obrigações 
maternais, [...] e eram condicionadas a tal situação através de um 
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arsenal de brinquedos de utensílios domésticos produzidos em 
forma de brinquedos para menina. 

 

Tais aspectos ideológicos abordados por Carrijo (2013) são encontrados na 

personagem Ernestina, criada por Julia Lopes de Almeida, na obra em tela. Ela 

carrega todos os quesitos colocados acima: “Apesar de moça e de rica, a viúva 

Simões raras vezes saía; dedicava-se absolutamente à sua casa [...] vivia sempre 

ali, inquirindo, analisando tudo, demorado, paciente, que exasperava os seus 

cinco criados [...]” (ALMEIDA,1999, p.35). 

Como podemos observar, Ernestina passava quase todo seu tempo 

cuidando de seus afazeres domésticos e fiscalizando seus criados, uma perfeita 

dona de casa, como era exigido pelas regras sociais da época, ela “consumia ali, 

dentro das suas paredes, toda a sua atividade” (ALMEIDA, 1999, p. 35), 

chegando ao ponto de ser desleixada ou negligente aos afazeres exteriores, o 

que também poderia ser uma maneira de evitar sair as ruas, pois a viúva tinha 

plena consciência da posição social ocupada após o casamento, e o olhares 

maldosos da sociedade sobre as atitudes de uma viúva eram cruéis, o julgamento 

poderia lhe acarretar algum rótulo que prejudicasse sua imagem de senhora 

recatada, então, após a viuvez, “ela encolheu-se com medo que se discutisse lá 

fora a sua reputação, coisas em que pensava numa obsessão quase neurótica” 

(ALMEIDA,1999, p. 36). 

Em relação à índole da viúva, Rosas tinha consciência da boa reputação 

de Ernestina, conforme podemos perceber quando ele alerta Luciano sobre o seu 

olhar social quase como uma advertência: “A Simões é séria: você deve evitar a 

convivência, visto não querer casar. Conheço bem nossa sociedade...” 

(ALMEIDA, 1999, p. 70). 

Ernestina preenchia todo seu tempo cuidando da casa e de tudo que se 

relacionasse ao lar como seus jardins, a horta, o pomar, o galinheiro, via até 

mesmo as mais insignificantes ninharias: “a cozinha tomava-lhe horas. Passava 

dedos nas panelas, nos ferros do fogão, a ver se estavam limpos; cheirava as 

caçarolas. [...] E era assim por todos os compartimentos, minuciosa, ativa, severa” 

(ALMEIDA, 1999, p. 36). A viúva, além de ser dona de casa perfeita, era uma mãe 

amorosa e cuidadosa. Sara, sua filha, “prendia-a aos deveres da casa, 

preocupando-a muito” (ALMEIDA, 1999, p. 51). Na casa,  
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mantinha tudo como o falecido marido deixará, temia que as 
mudanças de comportamento pudesse também mudar os olhares 
respeitosos da sociedade sobre a reputação da filha, e uma moça 
filha de uma viúva mal falada poderia comprometer seu futuro e 
causar a ela uma grande exclusão aos meios à que frequentava, 
[...] ela tinha uma filha moça, a responsabilidade do seu nome e 
da sua casa (ALMEIDA, 1999, p. 45).  

 

Vê-se que a personagem principal dessa obra representa, claramente, um 

modelo perfeito, exigido para o casamento, e está, adequadamente, encaixada na 

referência de modelo de esposa, pois seria submissa e aceitaria ser chamada 

pelo sobrenome do marido, como se instaura na obra desde o título: Viúva 

Simões. Talvez a comodidade de permanecer na posição que ela ocupa seja 

menos trabalhosa que lutar por sua identidade própria, o que fica bem claro no 

seguinte trecho: “A verdade era que a viúva, além do medo de comprometer a 

felicidade da filha, sentia preguiça de cortar de uma vez aquele sistema recolhido 

de vida, iniciado pelo marido, um pouco ciumento” (ALMEIDA, 1999, p. 38). 

Posterior ao início do século XXI, várias mudanças ocorreram e esse 

quadro sofreu uma transformação, pois as mulheres, agora já não só mais donas 

de casa, passaram a se inserir no meio profissional. Ainda assim, algumas 

autoras defendiam a progressão da mulher em função de dona de casa, como 

Eliane Vasconcelos (2013) expõe em sua análise feita em obras de Joana Manso. 

A crítica conclui que a autora aceitava as situações de esposa, pois cabia a ela o 

papel de responsável pela boa educação dos filhos, que a mulher poderia até ser 

mais culta, mas para desempenhar melhor o papel de boa esposa e dona de 

casa. 

Peggy Sharp diz, na contracapa da obra analisada, que Julia Lopes de 

Almeida também estava preocupada com o crescimento familiar. 

 
[...] com duas instituições sociais e políticas proeminentes: a 
família e a recém declarada República. Para ela, a educação 
adequada às mulheres estaria ligada ao bem-estar social da 
família e, por extensão, à bem- sucedida consolidação dos ideais 
republicanos. A desarmonia do lar era vista como resultado das 
várias restrições pela sociedade às mulheres que, por sua vez, 
eram expostas somente ao seu limitado mundo doméstico e 
barradas no mercado de trabalho. Ela tinha consciência de que 
talvez o aspecto biológico fosse o principal aspecto a distinguir 
homens e mulheres e que uma educação feminina adequada 
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resultaria em lares mais harmoniosos e em práticas maternais 
mais saudáveis (ALMEIDA, 1999, capa da obra Viúva Simões). 

 

Observamos que as pesquisadoras aqui citadas, que abordam o assunto, 

trazem opiniões variadas, mas defendem a causa a favor de seu gênero. 

Ademais, colocar o tema sempre em atualização, para ser discutido e lembrado, é 

de suma importância, pois, além de rever alguns conceitos e inovar em sugestões 

para contribuição dessa luta, aumenta e reforça para novas conquistas. Ao que 

nos parece, com as leituras feitas até aqui, sempre houve essa preocupação, 

desde a primeira escritora que resolveu documentar e reivindicar seus direitos 

através da escrita, e suas leitoras resolveram seguir o exemplo e aderir a essa 

mesma luta. Desse modo, temos uma cadeia cíclica, tendo em vista que cada 

escritora encoraja suas leitoras a se tornarem, também, vozes ativas e 

participantes, lutando em favor da mesma causa.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas questões chamam a atenção neste artigo. A primeira delas, pelo 

âmbito da viúva Simões e sua mudança de status, representada pela vestimenta, 

que deixa de representar o luto; a outra deve ser tratada como os elementos que 

circundam a personagem. No caso da viúva Simões, o que salta aos olhos, 

primeiramente, é sua condição de mulher, mas não apenas isso, também o fato 

de ser uma mulher estigmatizada que, para manter seu status, ainda que modesto 

na sociedade, preferiu manter-se viúva, mesmo depois que mudou a vestimenta, 

haja vista que o casamento poderia ser pretexto para a sociedade colar-lhe uma 

“etiqueta” que a desvirtuasse do modo como gostaria de ser vista, isto é, uma 

mulher que se realiza na solidão. 

O casamento, portanto, foi o instrumento que ela empregou para sua 

aceitação social, mas, quando se tornou viúva, o substitui pela viuvez 

permanente, na medida em que se recusa casar-se de novo. Então, concluímos 

que o estado de viuvez é uma condição substitutiva do casamento. Mesmo depois 

que a personagem se desfaz do vestido negro, ela é impedida, pelas suas 

próprias atitudes que, talvez por medo do julgamento da sociedade ou pela 
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sombra desse luto, de viver seu grande amor. Então, ela recua sua condição de 

viúva e decide ocupar apenas o papel de mãe. A partir dessas considerações 

podemos afirmar que a personagem Ernestina e seu tão amado Luciano possuem 

todas as características  das opiniões teóricas aqui discutidas. A mulher vive 

presa por se mesma através do medo do julgo das leis patriarcais e Luciano dias 

livre e expõe sua liberdade através das conversas e pensamentos em relação a 

sexo oposto. 
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