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RESUMO 

A presente monografia traz a discussão sobre o condicionamento social da mulher a partir do 

século XIX ao XXI e tem como objetivo identificar os possíveis fatores que lhe influenciaram 

o comportamento e qual a relevância desses fatores em épocas distintas. Para a realização 

deste trabalho, partimos do conto "No Moinho" (1880), do escritor e precursor do Realismo 

português, Eça de Queirós (1845-1900), em virtude de o mesmo trazer em sua obra 

características deste período que focam a sua protagonista, Maria da Piedade, mulher 

considerada "senhora modelo", mas que, diante de alguns problemas existenciais, vê-se 

obrigada a tomar decisões não muito condizentes com sua personalidade. Essa nova postura 

modifica-lhe significativamente o comportamento diante da sociedade na qual estava inserida, 

o que causa escândalo e julgamento por parte de quem antes a admirava. Isso nos faz 

questionar quanto à influência desses fatores no contexto histórico feminino. Trata-se, pois, de 

um trabalho de cunho bibliográfico com o qual,através de textos, teses, livros e sites 

analisados, consegue-se constatar que as lutas desbravadas por mulheres, a partir de eventuais 

acontecimentos, trouxeram resultados positivos. Além do mais, alguns fatores foram 

determinantes para a inserção da mulher na formação de uma sociedade mais democrática. 

Teremos como aporte teórico: Simone de Beauvoir, Alana Freitas, Guacira Louro, Mary Del 

Priore, Carla Bazanessi, Antônia Braz, que são referências nos estudos sobre o feminino e 

suas respectivas trajetórias. Quanto ao estudo dos fatores comportamentais, teremos como 

referência o psicólogo Rogério Martins, o qual aborda sistematicamente seus conceitos e 

relevância no comportamento humano. Diante do estudo desenvolvido, constata-se que a 

mulher, antes oprimida por um sistema patriarcal e machista, conquistou espaços por méritos 

próprios e ainda busca, brava e conscientemente, por direitos que lhe foram negados durante 

séculos na história da humanidade.  

 

Palavras-chave: No moinho. Maria da Piedade. Mulher. Realismo. Fatores comportamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

La presente monografía trae la discusión sobre el condicionamiento social de la mujer a partir 

del siglo XIX al XXI y tiene como objetivo identificar los posibles factores que influenciaron 

su comportamiento y cuál es la relevancia de ésos en épocas distintas. Para la realización de 

este trabajo, se partió de la historia "En el Molino" (1880) del escritor y precursor del realis-

mo portugués, Eca de Queirós (1845-1900), porque el autor trae en su trabajo características 

de este período, que se centran en su protagonista, María de la Piedad, mujer considerada "se-

ñora modelo", pero que ante algunos problemas existenciales se ve obligada a tomar decisio-

nes no muy concordantes con su personalidad, lo que termina modificando significativamente 

su comportamiento ante la sociedad a la que estaba inserta, lo que causa escándalo y juicio 

por parte de quien antes la admiraba, lo que nos hace cuestionar la influencia de esos factores 

en el contexto histórico femenino. Se trata de un trabajo de cuño bibliográfico, que a través de 

textos, tesis, libros y sitios analizados, se logra constatar que las luchas desbravadas por muje-

res a partir de eventuales acontecimientos, trajeron resultados positivos y, que algunos facto-

res, fueron determinantes para su inserción en la formación de una sociedad más democrática. 

Tendremos como aporte teórico: Simone de Beauvoir, Alana Freitas, Guacira Louro, Mary 

Del Priore , Carla Bazanessi, Antônia Braz que son referencias en los estudios sobre lo feme-

nino y sus trayectorias; en cuanto al estudio de los factores comportamentales tendremos co-

mo referencia el psicólogo Rogério Martins abordando sistemáticamente sus conceptos y re-

levancia en el comportamiento humano. Ante el estudio desarrollado se constata que la mujer 

antes oprimida por un sistema patriarcal y machista, conquistó espacios por méritos propios y 

aún busca valiente por derechos que le fueron negados a mucho tiempo. 

 

Palabras clave: En el molino. María de la Piedad. Mujer. Realismo. Factores de comporta-

miento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao analisarmos o contexto histórico que traz a trajetória da mulher a partir do século 

XIX, passagens de lutas, movimentos e manifestações nos são revelados na busca feminina 

por igualdade, reconhecimento e liberdade de escolha. A educação a qual lhe era destinada 

sempre fora motivo de descontentamentos e questionamentos, e no século XIX, o 

comportamento feminino era marcado pelo conformismo, obediência e submissão, sendo que 

a sua principal "ambição"deveria ser a de obter um bom casamento, cuidar da família e do lar. 

Sem direito a outros prazeres ou saberes ditados por um regime patriarcal e machista, os 

conhecimentos que poderia adquirir eram-lhe limitados à sua condição de fêmea. 

Infelizmente, reflexos deste período são ainda visíveis em meio à sociedade contemporânea, 

criados por ideologias religiosas ou por questões sócio-políticas discriminatórias: a mulher 

continua sendo vítima de "algozes"que persistem disfarçadamente em justificar atos que 

ferem sua integridade física e moral.(SALAVERRY, 2011). 

Ao refletirmos, pois, a partir de estudos e trabalhos realizados em torno do imaginário 

feminino e de seu condicionamento social, optamos por trabalhar com o conto "No Moinho”, 

publicado originalmente na Revista O Atlântico, em 1880, do autor português Eça de Queirós 

(1845-1900), também precursor do Realismo em Portugal. Essa é a obra onde o mesmo nos 

apresenta a enigmática protagonista Maria da Piedade, mulher considerada "senhora modelo" 

por sua dedicação à família, às prendas do lar e por atender aos padrões éticos e morais do seu 

tempo, (século XIX). Porém, o despertar para uma nova realidade fê-la adotar uma nova 

conduta, e ela, antes vista como santa e anjo, passou a ser rotulada de "indigna" por uma 

sociedade formada de padrões convencionais; e, destarte, instigou-nos a investigar e a 

identificar, neste trabalho, quais os possíveis fatores lhe teriam influenciado a mudança de 

comportamento e se ainda desempenhariam a mesma função na atual conjuntura feminina. 

Apesar de na obra queirosiana não haver a presença do machista dominador, 

deparamos com a condição de subordinação da mulher trazida pelo personagem Maria da 

Piedade. No entanto, em pleno século XXI, ainda testemunhamos práticas autoritárias que 

tentam submeter a mulher à condição de subalternidade, como o feminicídio, quando a mesma 

é assassinada pelo simples fato de ser mulher, ato executado pelo homem que a tem como 

propriedade sua,  herança de um passado que parece persistir em voltar. 

Firma-se, então, neste sentido, a relevância deste trabalho no cenário feminino em 

períodos distintos. 
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Para desenvolvermos este trabalho, realizamos um estudo minucioso do conto "No 

Moinho", pois Eça de Queirós tem um estilo ímpar ao escrever, e em suas obras não se 

consegue, de imediato, identificar quais as ideias criadas pelo mesmo. Apesar de se tratar de 

um conto do século XIX, foi possível estabelecer diálogos com obras contemporâneas de 

distintas linguagens e períodos, devido à riqueza intertextual e literária da referida obra. 

A metodologia deste trabalho é de natureza descritiva, e abordagem qualitativa, pois 

os seus dados consistem de descrições detalhadas de situações, pessoas, comportamentos 

observados, citações diretas de pessoas acerca de suas respectivas crenças, vivências, 

pensamentos. Os dados são coletados sem a necessidade de se enquadrá-los, ou as 

experiências das pessoas em categorias pré-determinadas ou padronizadas, tais como as 

escolhas de respostas que compõem os questionários ou testes típicos.(PATTON, 1986, Apud 

MORESI, 2003). 

Trata-sede uma pesquisa de cunho bibliográfico, pois foi desenvolvida com base em 

material já elaborado, e constitui-se, principalmente, de livros e artigos científicos. (GIL, 

2008). 

Neste sentido, nossa pesquisa iniciou-se com a escolha e análise do conto "No 

Moinho" (1880), de Eça Queirós, objeto de estudo que traz a condição social da mulher 

portuguesa diante da burguesia e crença religiosa do século XIX. Sendo necessária uma 

interpretação mais apurada desse mesmo objeto, apoiamo-nos, neste sentido, na técnica e 

precisão das leituras dos contos de Eça, realizadas por Alana de Freitas Fahl,no livro 

"Singularidades Narrativas" (2012). Quanto ao estilo literário, é de estimada relevância sabê-

lo, devido às marcas deste na obra. Neste caso, Eça de Queirós era precursor do "Realismo", 

escola literária que tinha como características principais: a objetividade e a crítica ao 

romantismo. E, para podermos melhor compreender todo esse contexto, contamos com os 

estudos dos autores Massaud Moisés e Carlos Alberto Vechi,que trazem uma análise deste 

estilo na obra "A Literatura portuguesa em perspectiva"(1994); Quanto à condição social 

feminina entre os séculos XIX e XXI, foram estudadas as obras: "O Segundo Sexo: 

experiências vividas" por Simone de Beauvoir (1960), onde a escritora e filósofa aborda 

diferentes posturas da mulher em determinada fases da vida em formação, e a mesma autora 

traz suas experiências particulares e ainda as que presenciou pelo mundo. Trabalhamos com a 

obra reunida "História das mulheres no Brasil", organizada por Mary Del Priore (1997),em 

que a escritora coletou magnificamente artigos e teses defendidos e publicados por grandes 

escritores em que retratam períodos e movimentos durante a emancipação da mulher 

brasileira entre os séculos XIX e XX. Ao dialogarmos com estes, trouxemos à baila o artigo 
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da palestrante Antônia Braz: "Mulher: suas conquistas e desafios do século XXI", que, como 

o próprio título já diz, apresenta as lutas, dramas e conquistas da mulher no século em 

vigência. Na investigação sobre os fatores que podem influenciar o comportamento humano 

no contexto feminino (problema de pesquisa), contamos com o artigo publicado pelo 

psicólogo Rogério Martins (2009),em que ele destaca os fatores: (antropológicos ou culturais, 

socioeconômicos, biológicos ou fisiológicos, ambientais e psicológicos). Trabalhamos com o 

Documentário: (A girl in the river: The price of forgivines), sobre a vida de Saba Qaiser 

(2016), onde destacamos a opressão e submissão da mulher em meio ao sistema patriarcal 

praticado em tempos distintos, e, desse modo, mostramos a importância da "instituição 

casamento" com perspectivas semelhantes entre o conto e a vida real contemporânea. No 

estilo cinematográfico, trouxemos o curta-metragem "Vida Maria", de Marcio Ramos (2007), 

onde se mostram as limitações impostas à mulher em relação à educação em meio a um 

ambiente desolador, e, portanto, relacionamo-lo com a ficção, o que nos permitiu podermos 

constatar que os problemas existenciais femininos são atemporais. Acerca do repertório 

musical, trabalhamos com a música "Mulheres de Atenas", de Chico Buarque e Augusto Boal 

(1976), composição na qual eles retratam a mulher que se acomoda e condiciona a própria 

vida à de outros. Fizemo-lo também com a música "Travessia", de Milton Nascimento e 

Fernando Brant (1967), que nos relatam o desespero da perda de um grande amor, fato que 

associamos ao vivido pela personagem Maria da Piedade no conto aqui usado como objeto de 

estudo. 

Todo o conteúdo analisado foi satisfatório às nossas pesquisas, e obtivemos, pois, o 

resultado dentro do esperado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  Eça de Queirós e o Realismo 

 

José Maria Eça de Queirós (1845-1900) foi um grande escritor português e maior 

precursor do estilo literário Realista, movimento que contradizia o Romantismo, em virtude 

de este idealizar as situações e os seres humanos e criar-lhes uma imagem que não condizia 

com o mundo real. Nesse aspecto, o Realismo traz uma nova concepção: tratar de temas reais 

de uma forma objetiva e contextualizada, em que a imaginação do romancista pouco ou nada 

interfira. Cogny (Apud MOISÉS, 1994, p. 134) afirma que: 

 

O Realismo desemboca numa reprodução exata, completa, sincera, do meio 

social, da época em que se vive, porque tal direção de estudos é justificada 

pela razão, pelas necessidades da inteligência e pelo interesse do público, e 

pelo fato de que está isenta de mentira, de todas falcatruas. Esta reprodução 

deve ser tão simples quanto possível para que seja compreendida por 

todos.(Apud BORNECQUE, J-H.,COGNY,P. Realisme et naturalisme.Paris: 

Hachette, 1958, p. 26). 

 

Mesmo tendo concluído seus estudos na faculdade de direito, Eça de Queirós sempre 

manteve o gosto pela literatura, e em 1886, estreia como escritor, ao publicar o 

folhetim"Notas Marginais", no jornal A Gazeta de Portugal. Desde então, fez amizades com 

outros grandes escritores, como: Antero de Quental, Teófilo Braga, Oliveira Martins, entre 

outros, que o inspiraram e contribuíram com algumas obras autorais. Entusiasta por uma 

literatura que retrata a vida e as relações interpessoais de forma objetiva e clara, Eça utilizava 

a escrita de suas obras como meio de advertir, abordar e criticar a sociedade burguesa, a 

política social e econômica e a corrupção no clero da Igreja católica em Portugal. Por tudo 

isso, muitas vezes fora perseguido. Em suas primeiras obras, percebe-se a presença do 

Naturalismo que enfatiza o determinismo social para explicar a trajetória de alguns dos seus 

personagens, e, só a partir da publicação do romance "Os Maias", ele sai dessa estética 

naturalista e adota uma criação feita de reflexão e análise, com ideais republicanos e 

socialistas que olham o futuro e têm fé na ciência e no progresso, características do Realismo. 

O Realismo surgiu na Europa na segunda metade do século XIX, precisamente na 

França, com a publicação da obra do francês Gustave Flaubert, uma das obras-marco do 

Realismo: Madame Bovary (1857) e depois se expandiu por outros países. No Brasil, um dos 
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seus principais representantes foi o escritor Machado de Assis, com a publicação do romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, um "defunto autor" que expõe, de maneira irônica e 

sarcástica, o seu posicionamento e experiências pessoais. 

Uma das principais características do Realismo é observar e analisar a realidade e as 

mazelas sociais reproduzindo-as fielmente. (MOISÉS, 1994). 

 

2.2  O casamento como prioridade e valorização da mulher 

 

Para ter autonomia sobre seu próprio destino e ser mais valorizada social e 

culturalmente, a mulher há muito vem trilhando caminhos espinhosos na perspectiva de ser 

reconhecida como cidadã e não tão somente como reprodutora ou rainha do lar, como 

acontecia no século XIX. Neste período, o que uma mulher mais "ambicionara" era a escolha 

de um bom casamento, e assim poder ser aceita por uma elite que ditava condutas e 

preconizava estereótipos que a qualificavam de ser ou não digna para assumir um lar e 

constituir uma família. Neste sentido, refere-se Simone de Beauvoir (1960, p. 67):  

 

O casamento não é apenas uma carreira honrosa e menos cansativa do que 

muitas outras: só ele permite à mulher atingir a sua dignidade social integral 

e realizar-se sexualmente como amante e mãe. [...] Admite-se unanimemente 

que a conquista de um marido —em certos casos, de um protetor — é para 

ela o mais importante dos empreendimentos. [...] Ela se libertará do lar 

paterno, do domínio materno e abrirá o futuro para si não através de uma 

conquista ativa e sim entregando-se, passiva e dócil, nas mãos de um novo 

senhor. (BEAUVOIR, 1960, p. 67). 

 

Percebe-se, nesta citação,a relevância à "instituição casamento": a mulher só 

adquiriria algum reconhecimento se estivesse casada e, com isso, não necessitaria 

empreender-se além, pois o casamento lhe bastava, o que retrata a posição servil e inferior à 

qual estava destinada, ou seja, de um simples objeto de manipulação na vida de um homem, 

pois ela sozinha não seria capaz de destacar-se por méritos próprios, precisaria de um homem, 

precisaria de outro senhor que não fosse o pai, e deveria acatar, desse novo senhor, todas as 

ordens, sem reclamações na nova condição de vassala. 

Afirma Beauvoir (1960, p. 66): "[...] de uma maneira mais ou menos velada, sua 

juventude consome-se na espera. Ela espera o Homem". 

No conto de Eça de Queirós, a nossa protagonista Maria da Piedade, vindo de uma 

família desequilibrada emocional e financeiramente - na qual não teve oportunidades ou 

vivências -, deveria ter a única alternativa viável: casar-se por conveniência com um homem 
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que lhe proporcionasse estabilidade e, de certa forma, pudesse solucionar-lhe os problemas 

familiares, mesmo que tal pretendente fosse mais velho e doente. O casamento para Maria da 

Piedade representou a própria liberdade para um novo aprisionamento; isolar-se da vida, dos 

prazeres e do mundo externo. Com tal postura, Piedade criou para si o próprio mundo, onde 

lhe bastavam o marido, os filhos enfermos e a vida infeliz. 

 

Maria da Piedade vivia assim, desde os vinte anos. Mesmo em solteira, em 

casa dos pais, a sua existência fora triste.A mãe era uma criatura 

desagradável e azeda; o pai, que se empenhara pelas tavernas e pelas batotas, 

já velho, sempre bêbedo[...]E quando João Coutinho pediu Maria em 

casamento, apesar de doente já, ela aceitou, sem hesitação, quase com 

reconhecimento, para salvar o casebre da penhora, não ouvir mais os gritos 

da mãe, que a faziam tremer, rezar, em cima no seu quarto, onde a chuva 

entrava pelo telhado. ( QUEIRÓS, 2013, p. 56). 

Talvez nos pareça incompreensível, nos dias atuais, e devido a tudo que foi 

conquistado pelas mulheres, que "o casamento" foi (e ainda é) a solução, ou, talvez, a causa 

de muitos dos problemas femininos. No Brasil, nas décadas de 1950 e 1960, as revistas 

femininas praticamente traziam dicas de como a jovem solteira ou senhora casada deveriam 

comportar-se para agradarem e manterem o relacionamento ou casamento. Este "mérito" cabia 

exclusivamente às mulheres, pois, se a convivência a dois fracassasse, indubitavelmente, ela, 

a mulher, seria a culpada. Por direito, já podiam escolher com quem a mulher deveria casar, e 

não apenas pela vontade dos pais. Nesta perspectiva, as revistas da época traziam: 

"O Cruzeiro" (apud, BASSANEZI, 1997, p. 612) diz sobre as solteiras: 

 

Depende muito da moça a maneira como é tratada pelos rapazes. se dá 

preferência a modas e modos provocantes, perde o direito de queixar-se se o 

rapaz quiser avançar o sinal. O estímulo quem deu foi ela. 

Os automóveis são um excelente meio de condução. Mas ás vezes levam a 

moça longe demais. É preferível evitá-los pelo menos em passeios fora da 

cidade ou em lugares distantes. (O Cruzeiro, 24 maio, 1958 ). 

 

"Jornal das Moças" (apud, BASSANEZI, 1997, p. 626) sobre as casadas: 

 

No que concerne à mulher é certo que [...] nestas últimas décadas seu raio de 

ação e atividade foi ampliado [...] mas não é menos verdade que o trabalho 

de dona de casa continua o mesmo [...] como em todos os tempos, nossa 

regra primordial consiste em nos dedicarmos ao bem-estar da família, 

enquanto nossos maridos se empenham em mantê-la. 

O marido perfeito está ao nosso alcance, se cuidarmos de seu bom humor e 

não considerarmos nunca como uma obrigação - ou como uma coisa natural 

- sua eventual colaboração nos trabalhos domésticos. O trabalho caseiro é 

nosso, o marido tem o seu. ( Jornal das Moças, 02 abr. 1959 ). 
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O século XXI nos é referência de grandes avanços em diversas áreas, e, junto a estes, 

as mulheres vêm ocupando espaços antes direcionados somente à classe masculina, mas 

algumas práticas machistas e patriarcais, independente da religião ou posição social a que 

pertençam, são ainda cometidas contra as mulheres, com o intuito de elas serem 

desmoralizadas ou subordinadas a situações de constrangimento e humilhação, o que deixa 

atônitas as pessoas conscientes, isso em detrimento ao grau de crueldade com que são 

executadas, muitas vezes, porque elas querem que lhes escutem a voz, e lhe respeitem as 

vontades na qualidade de cidadãs. Como foi o caso de Saba Qaiser, uma jovem paquistanesa 

de 18 anos que quase teve a vida ceifada pelo próprio pai, porque este não lhe aceitou o 

casamento com o homem que ela havia escolhido. Mas uma vez, "o casamento", que parece 

ser um ato tão comum entre pessoas que se amam, foi motivo de uma atrocidade contra a 

dignidade feminina. A repercussão deste caso foi tão relevante que causou comoção mundial 

e tornou-se no documentário "A girl in the river: The price of forgivines" (Uma garota no rio: 

O preço do perdão),da cineasta Sharmeen Obaid, o qual ganhou o "Oscar de 2016"  de melhor 

documentário em curta metragem, pela veracidade do roteiro. 

Os chamados "crimes de honra"são muitos comuns em países que seguem Leis 

conservadoras rigorosas ou que pregam a doutrina religiosa islâmica como meio de impor às 

mulheres obediência, respeito e servidão ao homem, e de castigá-las, caso não as cumpram. 

Nesse caso, certas leis são impostas somente às mulheres.  

 

O pai de Saba deu um tiro no rosto da jovem, colocou a moça em uma sacola 

e a lançou em um rio.Mas a bala havia apenas acertado a bochecha de Saba. 

Acordada pela água fria do rio, ela conseguiu sair, chegar a um posto de 

combustíveis e pedir ajuda. 

Se um pai mata a filha, a esposa pode perdoá-lo, se um irmão mata a irmã, os 

pais podem perdoá-lo, e se um marido mata a mulher, pode receber o perdão 

dos filhos. 

"A beleza da história é que os serviços sociais do Paquistão e o hospital do 

governo local a atenderam. O pai e o tio foram presos, mas acabaram 

liberados por causa da fraqueza das leis", disse Sharmeen Obaid-Chinoy à 

BBC. (BBC News Brasil, 27 fev. 2016.). 

 

Infelizmente, crimes como este, praticados contras as mulheres no Paquistão e em 

outros países com o mesmo Regime Patriarcal, são recorrentes. Segundo dados, são mais de 

1.000 casos por ano, e, em sua maioria, os criminosos não são punidos e andam livremente 

pelas ruas. A sociedade não os vê como assassinos, mas como homens que tiveram a honra da 

família "manchada" por esposas, filhas ou irmãs que foram contra a vontade dos parentes do 

gênero masculino, o que causa vergonha e desonra à família, de acordo com as convicções, e 
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os motivos para castigá-las  podem ser os mais banais, desde: não saber cozinhar, não arrumar 

a casa, sair sem permissão ou desacompanhada de um homem da família, não usar o hijab ou 

burca, conversar com estranhos e tantos outros que podem custar a vida a essas mulheres.  

Saba Qaiser carregará para sempre a marca da cicatriz em sua face, mas esta não lhe 

representará vergonha ou desonra. Haverá de representar-lhe, sim, a coragem de uma mulher 

que desafiou um sistema autoritário e perverso praticado por homens que não aceitam a 

autonomia feminina. Saba Qaiser é, portanto, o testemunho vivo desta vitória e pode, a partir 

do seu exemplo, construir uma sociedade mais justa e humanizada em que as mulheres sejam 

tão valorizadas quanto os homens.  

2.3  Maria da Piedade, "Senhora Modelo" 

 

Não caberia à nossa protagonista um nome mais específico que o seu: Maria da 

Piedade, que, de acordo com a crença religiosa e católica, refere-se a Nossa Senhora da 

Piedade, ou Nossa Senhora das Dores, a mãe de Jesus, aquela que O aconselhou, que lhe 

limpou as chagas. A que O acompanhou durante a via crucis e O acalentou nos braços após 

Ele ser crucificado.  Maria, a mãe de Jesus Cristo, demonstrou toda a dedicação, entrega e 

flagelo, por amor e temor a Deus, sendo exemplo de fé e obstinação. 

No princípio do conto, Eça de Queirós também nos traz em sua protagonista esse 

exemplo de virginal, de anjo que abdica dos próprios desejos e necessidades, em benefício do 

outro. No seu caso da nossa protagonista, em favor do lar, do marido e dos filhos doentes: 

atitudes comuns às mulheres do século XIX. 

 

D. Maria da Piedade era considerada em toda a vila como "uma senhora 

modelo". O velho Nunes, diretor do correio, sempre que se falava nela, dizia, 

acariciando com autoridade os quatro pêlos da calva: 

— É uma santa! É o que ela é. A vila tinha quase orgulho na sua beleza 

delicada e tocante; era uma loura, e perfil fino, a pele ebúrnea, e os olhos 

escuros de um tom de violeta, a que as pestanas longas escureciam mais o 

brilho sombrio e doce.[...] O marido, mais velho que ela, era um inválido, 

sempre de cama, inutilizado por uma doença de espinha; havia anos que não 

descia à rua; [...] os filhos, duas rapariguitas e um rapaz, eram também 

doentes, crescendo pouco e com dificuldade, cheios de tumores nas orelhas, 

chorões e tristonhos. A casa interiormente, parecia lúgubre.Andava-se nas 

pontas dos pés, porque o senhor, na excitação nervosa que lhe davam 

insônia, irritava-se com o menor rumor [...] (QUEIRÓS, 2013, p. 55). 

 

Nesta passagem do conto, conseguimos identificar a posição de servidão assumida por 

Maria da Piedade, mesmo admirada por todos da vila pela conduta ilibada. Muitos lhe 

desconheciam as mazelas da alma, nada de interessante acontecia àquela vida feminina, a não 
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ser o cuidado diário com os doentes da vossa via que abraçara e o zelo pelo lar que acabara 

transformando em "hospital", devido ao isolamento que criara do mundo exterior. No entanto, 

por poder "ser boa e útil", essa situação trazia-lhe certa satisfação, e o sofrimento e 

descontentamento que sentia tornavam-se insignificantes diante do bem que proporcionava à 

família. Nesse cenário, era perfeitamente normal e necessária a servidão de Maria da Piedade. 

A essa mulher resignada, Maria D'Incao (1997) nos revela: 

 

Convém não esquecer que a emergência da família burguesa, ao reforçar no 

imaginário a importância do amor familiar e do cuidado com o marido e com 

os filhos, redefine o papel feminino e ao mesmo tempo reserva para a mulher 

novas e absorventes atividades no interior do espaço doméstico. Percebe-se o 

endosso desse papel por parte dos meios médicos, educativos e da imprensa 

na formulação de uma série de propostas que visavam "educar" a mulher 

para o seu papel de guardiã do lar e da família - a medicina, por exemplo, 

combatia severamente o ócio e sugeria que as mulheres se ocupassem ao 

máximo aos afazeres domésticos.( D'INCAO, 1997, p. 230). 

 

Claramente, a autora revela-nos a intenção da burguesia em relação ao papel da 

mulher na sociedade: de "Guardiã do lar e da família". E, hipocritamente, utiliza-se de vários 

métodos como forma de manipulá-la e aliená-la à prática de mais atividades domésticas com a 

intenção de limitá-la aos domínios do lar. 

A música "Mulheres de Atenas", interpretada e composta por Chico Buarque de 

Holanda e Augusto Boal, em 1976, reflete essa mulher do lar e recatada que espera dias a fio 

por seu marido (senhor) sem contestar. A música é uma ironia àquelas que não reagem diante 

dos abusos da sociedade e dos maridos que, por ventura, ainda são chamados de heróis e 

intencionalmente tentam ocultar-lhes o valor. 

 

Mulheres de Atenas 

(Chico Buarque/Augusto Boal) 

1976 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Sofrem pros seus maridos 

Poder e força de Atenas 

 

Elas não têm gosto ou vontade 

Nem defeito, nem qualidade 

Têm medo apenas 

Não tem sonhos, só tem presságios 

O seu homem, mares, naufrágios 

Lindas sirenas, morenas 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 
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Secam por seus maridos 

Orgulho e raça de Atenas 

 

 

Segundo Augusto ( apud, ALÉM DO QUE SE OUVE, 2009 ). 

 

Chico Buarque clama na música que as mulheres olhem o exemplo das 

mulheres de Atenas, mas não as sigam, pois podem tornar-se apáticas e secas 

como elas. É uma forma de as mulheres refletirem em si mesmas e se 

valorizarem diante de uma sociedade que não as enxerga como pessoas. 

Libertem-se, mulheres de Atenas! Esta música é um hino contra a submissão 

das mulheres que se sujeitam às regras ditadas pelas sociedades patriarcais.  

 

A subalternidade da mulher em determinados períodos da história sempre foi um 

assunto discutível, visto que todas as decisões femininas ou eram influenciadas pela 

autoridade patriarcal, ou pela doutrina religiosa. 

Mas a partir do momento em que puderam fazer suas vozes serem ouvidas, suas vidas 

mudaram consideravelmente. E assim nos afirma Antônia Braz: 

 

Foi unindo-se em torno das lutas por reconhecimento que as mulheres 

começaram a ocupar um espaço antes reservado somente aos homens, o 

público. Das lutas eventuais passaram aos movimentos sociais de maior 

expressão em busca da igualdade, de reconhecimento e de respeito às 

diferenças naturalmente existentes entre homens e mulheres. A partir deste 

momento, as mulheres adquiriram uma nova identidade, que possibilitou 

uma nova história das mulheres, agora com direitos assegurados 

formalmente e inseridas nos diversos campos de atuação do mercado de 

trabalho. (BRAZ, 2012). 

 

Não sendo mais tão exclusas, as mulheres do século XXI, mesmo em meio a opiniões 

ainda que um tanto preconceituosas, vêm desempenhando e agregando obrigações às suas 

rotinas de forma que tentam conciliar trabalho, casa e família. Esta é a nova mulher, a mulher 

que não se rende, e estas vitórias são provenientes de lutas que foram dueladas ao longo da 

história, e neste sentido, é coerente e justo que elas tenham o mesmo reconhecimento e 

respaldo financeiro dado aos homens. E estes, por sua vez, têm muito a agradecer às mulheres 

que contribuem junto a eles nas despesas com os filhos, nas atividades do lar, e estas mesmas 

mulheres muitas vezes assumem-se como chefes de família. 
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3 A INFLUÊNCIA DE FATORES COMPORTAMENTAIS NO CONTEXTO 

FEMININO EM PERÍODOS DISTINTOS. 

 

Nos relatos entre o tempo e a história das mulheres, é perceptível a influência de 

fatores que interferiram no comportamento feminino, e nesse sentido, analisamos quais as 

causas e consequências, porquanto esta é a proposta desta monografia. Assim, o psicólogo 

Rogério Martins (2009) classificou esses fatores como: antropológicos ou culturais, sócio-

econômicos, biológicos ou fisiológicos, ambientais e psicológicos. 

 

Maria da Piedade vivia assim, desde os vinte anos. Mesmo em solteira, em 

casa dos pais, a sua existência fora triste. A mãe era uma criatura 

desagradável e azeda; o pai, que se empenhara pelas tavernas e pelas batotas, 

já velho, sempre bêbado, os dias que aparecia em casa passava-se à lareira, 

num silêncio sombrio, cachimbando e escarrando para as cinzas. Todas as 

semanas desancava a mulher. E quando João Coutinho pediu Maria em 

casamento, apesar de doente já, ela aceitou, sem hesitação, quase com 

reconhecimento, para salvar o casebre da penhora, não ouvir mais os gritos 

da mãe, que a faziam tremer, rezar, em cima do seu quarto, onde a chuva 

entrava pelo telhado. Não amava o marido, decerto; e mesmo na vila tinha-se 

lamentado que aquele lindo rosto de Virgem Maria, aquela figura de fada, 

fosse pertencer ao Joãozinho Coutinho, que desde rapaz fora entrevado. O 

Coutinho, por morte do pai, ficara rico; e ela, acostumada por fim àquele 

marido rabugento, que passava o dia arrastando-se sombriamente da sala 

para alcova, ter-se-ia resignado, na sua natureza de enfermeira e de 

consoladora, se os filhos ao menos tivessem nascido sãos e robustos. Mas 

aquela família que lhe vinha com o sangue viciado, aquelas existências 

hesitantes, que depois pareciam apodrecer-lhe nas mãos, apesar dos seus 

cuidados inquietos, acabrunhavam-na. (QUEIRÓS, 2013, p. 56-57). 

 

Neste fragmento do conto, revela-se uma Maria da Piedade conformada com e contida 

nos seus desgostos, à espera de um acontecimento que nem mesmo ela sabia; de uma salvação 

ou de um consolo, talvez. E, inerte diante dos dilemas familiares, a ela, restou-lhe apenas 

casar-se, por adequação, com um homem que não amava, mas que poderia ampará-la diante 

dos problemas existenciais. Eça de Queirós, a partir dessa situação, começa a demonstrar o 

lado pretensioso da burguesia e faz ao mesmo tempo uma crítica ao Romantismo exacerbado 

que queriam instituir, além de revelar-nos o ideal realista: não há somente amor, romantismo 

ou sonhos, há também a realidade como ela é, sem máscaras, posto que a doce Piedade, 

comparada a santa e fada, vira moeda de troca, pois, para se livrar de uma família desprezível 

e salvar o casebre da penhora, casa-se com um homem por interesse, tornando-se-lhe a 

recompensa. 

 

Simone de Beauvoir (1960) explica: 
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Em certos meios burgueses ainda se deixa a moça na incapacidade de ganhar 

a vida; ela só pode vegetar como um parasita no lar paterno ou aceitar uma 

posição subalterna em algum lar estranho. [...] ela procurará um marido de 

situação superior à sua própria, esperando que ela "vença" mais depressa, vá 

mais longe do que ela seria capaz. Admite-se, como outrora, que o ato de 

amor é, da parte da mulher, um serviço que presta ao homem; ele toma o seu 

prazer e deve em troca alguma compensação. O corpo da mulher é um objeto 

que se compra; para ela, representa um capital que ela se acha autorizada a 

explorar. (BEAUVOIR, 1960, p. 170). 

 

Em relação a essa mulher, (Maria da Piedade), nominada de "fada", Alana Freitas El 

Fahl (2012) nos traz isto: 

De acordo com Chevalier e Gheerbrant (apud FAHL, 2012, p. 224): 

 

Mestra da magia, a fada simboliza os poderes paranormais do espírito ou as 

capacidades mágicas da imaginação. Ela opera as mais extraordinárias 

transformações, num instante, satisfaz ou decepciona os mais ambiciosos 

desejos. Talvez por isso ela represente a capacidade que o homem possui 

para construir, na imaginação, os projetos que não se pode realizar. 

 

Ironicamente, Eça de Queirós desmistificará sua personagem Maria da Piedade e toda 

a simbologia de virtude e integridade que a associa com a Virgem Maria. Constatamos, no 

entanto, que se trata de uma maneira sutil do autor de por em dúvida a pureza dos santos 

venerados pela Igreja Católica, a qual ele denunciava, dando-se a entender que, assim como 

na vida, às vezes, idolatramos alguém só pela aparência, sem conhecer-lhe o íntimo. E no 

clero da Igreja, também havia falsos profetas com a intenção de iludir os seus seguidores, o 

que justifica, na referida obra, a escolha do nome Maria da Piedade, que se refere à maior 

representante feminina de pureza e virtude, e isso como uma forma de o autor contestar as 

crenças e dogmas instituídos pela Igreja Católica na sociedade burguesa da época. 

Alana Fahl (2012, p. 224) descreve: "[...] ela sofrerá durante o conto uma 

transformação que migra da condição de santa à de pecadora, decepcionando aqueles que 

louvavam suas virtudes". 

Vindo de uma família psicologicamente desestabilizada, Maria da Piedade era 

condicionada a tomar decisões conforme a urgência da situação e que convinham aos bons 

olhos da comunidade da pequena vila portuguesa em que fora criada. 

Às vezes só, picando a sua costura, corriam-lhe as lágrimas pela face: uma 

fadiga da vida invadia-a, como uma névoa que lhe escurecia a alma. Mas se 

o marido de dentro chamava desesperado, ou um dos pequenos 

choramingava, lá limpava os olhos, lá aparecia com a sua bonita face 

tranquila,com alguma palavra consoladora,compondo a almofada a um, indo 

animar a outro. [...] Nunca tivera desde casada uma curiosidade, um desejo, 

um capricho: nada a interessava na terra senão as horas dos remédios e o 
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sono dos seus doentes. Todo o seu esforço lhe era fácil quando era para os 

contentar [...]. (QUEIRÓS, 2013, p. 57). 

 

A conduta e postura de Maria da Piedade, desde a casa dos pais até a vida de 

casada,demonstram-nos certa prostração diante do sofrimento e desinteresse por si própria. 

Alguns fatores podem ter interferido no comportamento de Piedade, como nos traz Rogério 

Martins (2009): 

 

Fatores Psicológicos – está relacionado ao estado emocional das pessoas, 

modo como foram criadas e tratadas desde a infância até o momento atual. 

Pessoas que só receberam elogios tendem a não ter noção dos limites. 

Aqueles que na maior parte do tempo foram criticados por parentes, amigos, 

professores e outras pessoas tendem a desenvolver uma baixa autoestima. 

(MARTINS, 2009). 

 

Percebemos o fator psicológico como primeiro motivador de mudança na vida de 

Maria da Piedade: a única vontade por que ela aspirava, quando mais jovem, era livrar-se das 

tormentas e da miséria que vivia ao lado dos pais. Como estava abalada emocionalmente e 

impulsionada a sair daquele ambiente sobrecarregado, casou-se com um homem inválido, 

porém aquele mesmo homem lhe proporcionaria estabilidade e bonança. Esta foi a primeira 

solução encontrada por Maria da Piedade para mudar de vida: o casamento, pois naquele 

período não havia muitas opções para as mulheres em relação a estudo ou trabalho. 

Outro ponto importante que influenciou no comportamento de Maria da Piedade foi o 

fator socioeconômico, e quanto a essa questão, Rogério Martins (2009) se refere: 

 

Fatores Sócio-Econômicos – pessoas que moram em locais mais pobres ou 

ricos têm, em geral, características mais semelhantes entre si. [...] Outro 

exemplo é que em situações econômicas de crise algumas pessoas podem 

sofrer alterações de comportamento devido a endividamento, desemprego 

etc. (MARTINS, 2009). 

 

Maria da Piedade, devido ao endividamento que a família possuía e poderia levar o 

casebre à penhora, não hesitou em responder afirmativamente ao pedido de casamento feito 

por João Coutinho. O comportamento da jovem não fora de uma pessoa apaixonada, mas o de 

uma pessoa desesperada diante da difícil situação econômica que estava vivenciando, e 

situações de alta tensão resultam em atitudes extremas, o que dá respaldo à teoria de Rogério 

Martins. 

Em meados do século XX, até o momento vigente, evidenciamos uma nova realidade 

dessa mulher antes sujeita aos problemas existenciais. Hoje, a mulher vem ocupando mais 

espaços antes assumidos só por homens, como: cargos de chefia, patentes militares e até o 

cargo mais importante de um país: Presidência da República. E como exemplo, temos a 
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eleição de Dilma Rousseff. E todas essas conquistas relembram momentos de lutas, lágrimas, 

mortes, buscando-se sempre o respeito e o direito a uma condição melhor. Diante disso, 

Antônia Braz (2012) nos diz: 

O século XXI atesta esta nova realidade, com mulheres inseridas no mercado 

de trabalho em diversas áreas de atuação, à frente de postos de comando, 

mulheres independentes que não mais se sujeitam à violência por parte dos 

maridos ou companheiros, mulheres com voz ativa na sociedade tomando 

decisões importantes no contexto social, mulheres com liberdade e direito de 

expressão, enfim, mulheres cidadãs, porém, isso não quer dizer que as 

desigualdades deixaram de existir, elas persistem, todavia de forma mais 

amena, vez que grande parcela da população de mulheres, atualmente, não 

silencia. (BRAZ, 2012). 
 

Apesar de o casamento não ter, atualmente, a mesma relevância que tinha no século 

XIX, ainda se percebe que as funções das mulheres em relação ao lar e à família continuam as 

mesmas. Assim, afirma Antônia Braz (2012): 

 

No entanto, apesar de dar sua contribuição à família, às empresas, à 

sociedade, a mulher ainda tem sido considerada uma força de trabalho 

secundária, mais cara e menos produtiva. A maternidade é central na 

produção da imagem secundarizada da mulher como trabalhadora. [...] Além 

da maternidade, existe toda a questão do cuidado, que se associa 

naturalmente a ela: com os filhos, com a casa, com os idosos, com o marido. 

Há sempre uma força pressionando a mulher à volta para o mundo privado 

do lar. (BRAZ, 2012). 

 

3.1  A chegada do ilustre Adrião (O leão e o pássaro ) 

 

[...] João Coutinho recebeu uma carta de seu primo Adrião, que lhe 

anunciava que em duas ou três semanas ia chegar à vila. Adrião era um 

homem célebre, e o marido de Maria da Piedade tinha naquele parente um 

orgulho enfático. [...] a sua fama, que chegava até à vila, num vago de 

legenda, apresentava-o como uma personalidade interessante, um herói de 

Lisboa, amado das fidalgas, impetuoso e brilhante, destinado a uma alta 

situação no Estado. [...] D. Maria da Piedade ficou aterrada com esta visita. 

Via já a sua casa em confusão com a presença do hóspede extraordinário. 

[...] a necessidade de fazer mais toilette, de alterar a hora do jantar, de 

conversar com um literato, e tantos outros esforços cruéis. [...] a sua alegria 

de são, na paz triste do seu hospital, dava-lhe a impressão apavorada duma 

profanação, [...] foi por isso um alívio, quase um reconhecimento, quando 

Adrião chegou e muito simplesmente se instalou na antiga estalagem do tio 

André. (QUEIRÓS, 2013, p. 59-60). 

 

Este fragmento do conto mostra-nos toda a ansiedade e insegurança de Maria da 

Piedade diante do novo, do inesperado; a chegada do primo Adrião e toda aquela varonilidade 

eram assustadoras e ao mesmo tempo instigadoras para ela. 
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Esta reação está relacionada aos fatores antropológicos ou culturais, como diz 

Rogério Martins (2009): "fator relacionado à cultura de um povo ou grupo social". 

Maria da Piedade fazia parte da sociedade burguesa, cercada de restrições e conceitos 

discriminatórios; apesar de saber ler e escrever, não possuía conhecimento de mundo e 

receava em conversar com um homem tão instruído e vivido. Por Adrião ser um mundano, e 

ela e sua família viverem no campo e afastados, havia muitas crenças em torno desse 

visitante. 

Ao mencionarmos a vida no campo, compreendemos que algumas dificuldades e 

adversidades são confrontadas dia a dia, devido ao próprio descaso com o lugar e à influência 

de fatores naturais que, por muitas vezes, prejudicam o habitat do povo que ali sobrevive. E 

isso porque geralmente se trata de um povo sofrido e privado das necessidades simples que 

custeiam a sobrevivência. 

No conto é relatado este ambiente que Maria da Piedade geralmente via da sua janela 

todos os dias e a limitava a não sonhar, ou ultrapassar outros horizontes. Por estar 

condicionada a tais fatores, a vida de Piedade resumia-se àquela imagem triste e amortecida. 

A sua única distração era à tarde sentar-se à janela com a sua costura, e a 

pequenada em roda, aninhada no chão, brincando tristemente. A mesma 

paisagem que ela via da janela era tão monótona como a sua vida: em baixo a 

estrada, depois uma ondulação de campos, uma terra magra plantada aqui e 

além de oliveiras e, erguendo-se ao fundo, uma colina triste e nua, sem uma 

casa, uma árvore, um fumo de aldeia que pusesse naquela solidão de terreno 

pobre uma nota humana e viva. ( QUEIRÓS, 2013, p. 57-58 ). 

 

Correlacionamos esta passagem do conto com o curta-metragem/animação "Vida 

Maria". Segundo Ramos (apud, REVISTA PROSA, VERSO E ARTE, 2016 ). 

O filme nos mostra a história da rotina da personagem “Maria José”, uma 

menina de cinco anos de idade que se diverte aprendendo a escrever o nome, 

mas que é obrigada pela mãe a abandonar os estudos e começar a cuidar dos 

afazeres domésticos e trabalhar na roça. Enquanto trabalha ela cresce, casa e 

tem filhos e depois envelhece e o ciclo continua a se reproduzir nas outras 

Marias suas filhas, netas e bisnetas. 

 

Além da coincidência de se chamarem Maria, ambas têm suas vidas limitadas a uma 

rotina sem maiores perspectivas. Tanto Maria da Piedade quanto Maria José são reféns de 

uma cultura em que a mulher não precisaria saber ou ter mais do que o necessário. Com pais 

que não a apoiavam, veem suas vidas como sombras de outras vidas. A Maria José deixou de 

lado os estudos e foi cuidar do marido e dos filhos, como a nossa Maria da Piedade, que 

também não teve outras oportunidades, e, enquanto jovem, foram-lhe roubados os sonhos.  

De acordo com Boas (apud, PORTAL EDUCAÇÃO, 2016): 
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"Vida Maria" ultrapassa os limites do sertão nordestino [...] e revela o quanto 

é difícil ser protagonista da própria vida sem que haja um estímulo 

externo[...]O filme retrata a vida de muitas Marias que ficam condicionadas, 

as situações às quais se acomodaram desgastadas por falta de possibilidades, 

sem coragem deixam seus sonhos perderem-se no tempo [...].O filme 

expressa mais que uma realidade material a sua concepção cultural, e suas 

crenças a partir da educação descendente. A partir dele pode-se constatar o 

quanto a mulher tem sido ferida em sua subjetividade, ficando notório o que 

vem acontecendo há séculos: preconceitos, estigma, rótulos, estereótipos, 

exclusão social, indiferença. 

 

Adrião, apesar de ser um romancista famoso, tinha a simplicidade nos gestos e nas 

palavras. Viera da capital Lisboa para tentar vender uma fazenda que ficava próxima à vila, 

pois não tinha intenção de fazer-lhe melhorias, mas, infelizmente, não poderia contar com a 

ajuda do primo Coutinho, visto que o encontrara inútil sobre uma cama. Entretanto, para o 

alívio do romancista, o primo Coutinho o informa de que Maria da Piedade era uma 

administradora de primeira ordem, e ela, então, iria acompanhá-lo nas negociações. 

Observa-se, nesse cenário, que o autor Eça de Queirós apresenta-nos uma mulher que, 

devido à doença do marido, assume os negócios e os administra eficientemente, o que é 

totalmente contrário ao que se pregava no período em que o conto fora escrito (século XIX). 

Mais uma vez, o autor nos traz uma crítica contra o que pregavam a Igreja Católica e a 

sociedade burguesa: que a educação para a mulher deveria ser voltada para os deveres 

domésticos e familiares. 

Com referência à educação que era designada à mulher do século XIX, Guacira Louro 

(1997) nos traz um pensamento da época: 

 

Sob diferentes concepções, um discurso ganhava a hegemonia e parecia 

aplicar-se, de alguma forma, a muitos grupos sociais a afirmação de que as 

mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas, ou seja, para elas, a 

ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre a constituição do caráter, 

sendo suficientes, provavelmente, doses pequenas ou doses menores de 

instrução. (LOURO, 1997, p. 446). 

 

O conhecimento para a mulher poderia ser libertador, e isso implicaria um novo 

posicionamento seu em relação à família, ao lar e à sociedade, o que nos conduz à experiência 

do novo que seria vivido pela personagem Maria da Piedade: o interesse compulsivo pela 

leitura de romances, costume que não fazia parte da sua rotina e a levaria a adotar uma nova 

postura e a refletir sobre o meio no qual estava inserida. 
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— Mas que superioridade, prima! — exclamou Adrião maravilhado. — Um 

anjo que entende de cifras!Pela primeira vez na sua existência Maria da 

Piedade corou com a palavra dum homem. De resto prontificou-se ser logo a 

procuradora do primo. [...] Ao princípio, acanhada por aquela companhia de 

um leão, a pobre senhora caminhava junto dele com o ar de um pássaro 

assustado: apesar de ele ser tão simples, havia na sua figura enérgica e 

musculosa, no timbre rico da sua voz, nos seus olhos pequenos e luzidos 

alguma coisa de forte, de dominante,que a enleava.(QUEIRÓS, 2013, P. 61-

62). 

 

A partir de sua saída com Adrião, Maria da Piedade rompe com as barreiras que a 

condicionava a um ambiente triste, escuro, doentio e lacrado. Ela descobre que há outros 

prazeres, que pode viver novas emoções e sentir sensações jamais sonhadas por seu triste ser.  

Aquele homem, romancista famoso, vindo da capital, cortejado por tantas mulheres 

exuberantes, estava ali ao seu lado, proporcionando-lhe momentos de diálogos que a faziam 

descarregar as infinitas angústias, asperezas da alma e, sobretudo, as frustrações em relação 

aos cuidados inúteis que dispensava à família. E ela necessitava manter-se firme como uma 

mulher de Atenas. Adrião a ouvia, mas também imaginava como recompensá-la por ações tão 

dignas e devotas, uma figura tão bela e jovial acomodada àquela vida sem regalo. 

Neste enredo, constata-se que o fator ambiental influenciou bastante no 

comportamento de Maria da Piedade: sempre viveu em lugares fechados e tristes desde a casa 

dos pais até a vida de casada, mantendo-se reservada por receio do que o novo poderia causar 

aos seus e a si mesma. Quanto a esse aspecto, Rogério Martins (2009) nos diz: 

 

Fatores Ambientais – tem a ver com o local onde as pessoas moram, 

trabalham, vivem. Estudos comprovam que cidades onde há maior 

incidência de sol as pessoas tendem a agir de modo mais alegre, receptivo e 

espontâneo. Locais mais frios, com pouca incidência de luz natural na maior 

parte do tempo fazem que seus habitantes tenham mais comportamentos 

sóbrios, depressivos e individualistas. (MARTINS, 2009). 

 

Maria da Piedade tornara-se uma pessoa sóbria, depressiva e antissocial, quando 

transformou o seu lar em um "hospital" frio e sombrio ao qual não permitia acesso de 

estranhos, a não ser do médico que lhe examinava os doentes periodicamente. E, por pensar 

que era o melhor a fazer, essa procedência deve-se ao fato de nunca ter tido oportunidade de 

conhecer outros ambientes e viver outras experiências. Nesse sentido, FAHL (2012) nos traz: 

 

É só com a presença de Adrião que sua relação com o espaço se modificará, 

pois ele possibilitará um alargamento do seu olhar. [...] A casa é, 

essencialmente, o espaço reservado à mulher burguesa no século XIX. 

Considerada como uma fortaleza que protege a mulher das tentações 

mundanas, a casa nem sempre será suficiente. Por vezes, é nesse mesmo 

espaço que se gesta o desejo de romper com os muros e ver para além das 
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cortinas, libertando o corpo daquele cerco concreto e abstrato. (FAHL, 2012, 

p. 230). 

 

Adrião e Maria da Piedade estreitavam mais e mais os laços de amizade, e por sentir-

se mais confiável e à vontade, fez-lhe ela um convite para conhecer o moinho, o que ele aceita 

prontamente. Adrião não deixava de pensar em Piedade e na delicadeza de sua figura, 

comparada a outras mulheres que conheceu, cujo corpo era moldado pelo espartilho, e a face, 

pelo pó de arroz. Piedade era naturalmente bela, e uma raridade que jamais voltaria a 

encontrar, mas sentia-se culpado por ter esses pensamentos em relação à esposa do próprio 

primo. Contudo, como não pensar em trazer àquele anjo um momento de satisfação naquele 

lugar tão disperso e afastado de tudo. 

O passeio ao moinho foi encantador. Era um recanto e natureza, digno de 

Corot, sobretudo à hora do meio-dia em que lá eles foram, com a frescura de 

verdura, a sombra recolhida das grandes árvores [...] O moinho era dum alto 

pitoresco, com a sua velha edificação de pedra secular, a sua roda enorme, 

quase podre, coberta de ervas, imóvel sobre a gelada limpidez da água 

escura. Adrião achou-o digno duma cena de romance, ou melhor, da morada 

duma fada. [...] E de repente, sem que ela resistisse, prendeu-a nos braços, e 

beijou-a sobre os lábios, dum só beijo profundo e interminável. [...] branca, 

como morta: e duas lágrimas corriam-lhe ao comprido da face. Era assim tão 

dolorosa e fraca, que ele soltou-a; ela ergueu-se, apanhou o guarda-solinho e 

ficou diante dele, com o beicinho a tremer, murmurando: É malfeito... É 

malfeito... Ele mesmo estava tão perturbado - que a deixou descer pelo 

caminho [...] Foi só na estalagem que ele pensou: Fui um tolo! Mas no fundo 

estava contente de sua generosidade. à noite foi à casa dela: encontrou-a com 

o pequerrucho no colo, lavando-lhe em água de malva as feridas que ele 

tinha na perna. E então, pareceu-lhe odioso distrair aquela mulher dos seus 

doentes. A venda da fazenda estava concluída. Por isso, no dia seguinte, 

apareceu de tarde, a dizer-lhe adeus: partia à noitinha na diligência [...] 

Maria da Piedade ficou voltada para a janela escondendo a face dos 

pequenos, olhando abstratamente a paisagem que escurecia, com as 

lágrimas, quatro a quatro, caindo-lhe na costura... Amava-o. Desde os 

primeiros dias, a sua figura resoluta e forte, os seus olhos luzidios, toda a 

virilidade de sua pessoa, se lhe tinham apossado da sua imaginação. 

(QUEIRÓS, 2013, p. 65-66-67). 

 

A partida de Adrião causou dor e tristeza ao coração de Piedade, pois, pela primeira 

vez,havia descoberto e vivenciado o amor. Atinou para a rotina que levava e percebeu que o 

destino a havia sepultado antes mesmo de ela falecer. E Piedade não queria perder nem um só 

minuto a mais com banhos de malva ou emplastros. Dessa vez, ela viveria para ela e por ela. 

 

Então começou para Maria da Piedade uma existência de abandonada. Tudo 

de repente em volta dela - a doença do marido, achaques dos filhos, tristezas 

do seu dia, a sua costura - lhe pareceu lúgubre. Os seus deveres, agora que 

não punha neles toda a sua alma, eram-lhe pesados como fardos injustos.[...] 

não se revoltava ainda: mas tinha desses abatimentos, dessas súbitas fadigas 
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de todo o seu ser, em que caía sobre a cadeira, com os braços pendentes, 

murmurando: Quando se acabará isto? [...] Adrião, tornara-se, na sua 

imaginação, como um ser de proporções extraordinárias, tudo o que é forte, e 

que é belo, e que dá razão à vida. Não quis que nada do que era dele ou 

viesse dele lhe fosse alheio. [...] Foi durante meses um devorar constante de 

romances. Ia-se criando no seu espírito um mundo artificial e idealizado. A 

realidade tornava-se-lhe odiosa [...] Vieram as primeiras revoltas. Tornou-se 

impaciente e áspera. [...] Veio-lhe o nojo das garrafadas, dos emplastros, das 

feridas dos pequenos a lavar. O seu amor desprendeu-se pouco a pouco da 

imagem de Adrião e alargou-se,estendeu-se a um ser vago que era feito de 

tudo o que a encantara nos heróis de novela; era um ente meio príncipe e 

meio facínora, que tinha, sobretudo a força.[...] Às vezes, ao pé do leito do 

marido, vendo diante de si aquele corpo de tísico, numa imobilidade de 

entrevado, vinha-lhe um ódio torpe, um desejo de lhe apressar a morte. 

(QUEIRÓS, 2013, p. 68-69-70). 

 

Depois da perda do amor de Adrião, Maria da Piedade vê o mundo desabar-lhe e não 

sente mais interesse pela vida e pelas pessoas que antes priorizava, como a casa, os filhos e o 

marido enfermos. Tudo naquele cenário a incomodava. Era como se nunca tivesse pertencido 

de verdade a ele: menosprezava tudo, e principalmente aquela família que apodrecia nas mãos 

dela. Tudo à sua volta era pesado demais, queria que acabasse logo, queria de volta o calor e a 

força de braços fortes contra o próprio corpo, e por isso, tornara-se uma leitora compulsiva 

das obras de Adrião, iludindo-se com um mundo que não era real. Ressaltado por Eça de 

Queirós mais uma vez "entre linhas" a crítica ao contexto fantasioso que o Romantismo 

proporciona aos seus amantes, mascarando as mazelas do indivíduo. 

Ao dialogarmos como tormento que a partida de Adrião causara à Maria da Piedade, a 

música "Travessia", interpretada por Elis Regina, retrata fielmente este episódio. A 

composição fala de amor, sofrimento, separação, vida, angústia, sonho e tentativa de 

superação. 

 

 

Travessia 

(Milton Nascimento/Fernando Brant) 

1967 

 

Quando você foi embora fez-se noite em meu viver 

Forte eu sou, mas não tem jeito 

Hoje eu tenho que chorar 

Minha casa não é minha e nem é meu este lugar 

Estou só e não resisto, muito tenho pra falar 

 

Solto a voz nas estradas, já não quero parar 

Meu caminho é de pedra, como posso sonhar 

Sonho feito de brisa, vento vem terminar 

Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar 
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Vou seguindo pela vida me esquecendo de você 

Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver 

Vou querer amar de novo e se não der não vou sofrer 

Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver 

 

Na primeira estrofe, vemos uma Maria da Piedade que sempre se mantivera forte 

diante da fraqueza e enfermidade dos seus, porém, diante daquela dor que lhe vinha n'alma, 

não tinha como esconder as lágrimas: era mais forte do que ela. A casa e o lugar que tanto 

zelou não sentia mais que era seus. Sentia-se uma estranha em meio ao seu habitat que antes 

lhe parecia tão natural. Nada mais lhe fazia sentido, ou trazia-lhe bonança. 

Na segunda estrofe, percebe-se uma Maria da Piedade que deseja ser livre, não mais 

presa a estereótipos ou crenças. Seu caminhar sempre fora difícil, feito de pedras, e quando, 

por fim, acreditara que seria feliz, a ventania destruíu-lhe os sonhos tão tênues. Chora e quer 

morrer, por a vida parecer não ter mais sentido.  

Na terceira estrofe, Maria da Piedade se refaz e esquece o que um dia foi a presença de 

Adrião naquele viver fugaz. Ela não deseja mais a morte, ela quer viver, e muito, nos braços 

de "outros" Adriões. Em seu modo inexperiente e inocente, acredita que descobriu o que é 

amar, não importa se irá sofrer, pois o sofrer já está entranhado em seu viver. O sonho já não 

lhe pertence, pois este, na verdade, nunca existiu. E, com a força da alma nos braços que um 

dia de tantos cuidaram, ampararam e carregaram, agora desejava o consolo das carícias que 

lhe foram negadas. 

Observa-se também o fator biológico ou fisiológico, como traz Rogério Martins 

(2009): "está relacionado ao físico". A depender da situação e do momento que estão 

passando, algumas alterações hormonais influenciarão em seu comportamento habitual. Em 

Maria da Piedade, nota-se a necessidade do seu corpo em saciar os próprios desejos: queria 

porque queria. E ansiava por noites quentes. Não importavam mais a família, a sociedade ou 

os julgamentos que esta vive a fazer. A necessidade do corpo fê-la mudar de comportamento, 

o que passou a escandalizar uma sociedade. 

3.2  Maria da Piedade: de santa do lar a Vênus da plebe. 

 

Vênus, de acordo com a mitologia romana, é a deusa da formosura e do amor. E conta 

a lenda que ela era tão bela que todos os deuses queriam desposá-la. 

Vênus era filha do Céu e da Terra. Também se diz que era filha do Mar e 

que Saturno preparou o seu nascimento, formando-a da espuma das águas. E 

há ainda quem afirme que era filha de Júpiter e da ninfa Dione, sua 



23 

 

concubina. Conta-se que Vênus, logo após o seu nascimento, foi arrebatada 

para o céu, em grande pompa, pelas deusas Horas, que presidiam às 

estações, e todos os deuses a acharam tão formosa, que a designaram deusa 

do amor,e cada um deles queria desposá-la.[...] não podendo suportar o 

marido pela sua grande fealdade, entregou-se à vida dissoluta e teve muitos 

amantes, entre os quais Marte, filho de Juno e deus da guerra, de quem teve 

Cupido . 

[...]Vênus presidia a todas as festas de prazer e divertimento, sempre 

acompanhada das três Graças.( INFOPÉDIA, 2018 ). 

 

Maria da Piedade, que antes era admirada por todos, pela conduta, e considerada, pois, 

uma "santa", agora se tornara a deusa Vênus, pela disposição à promiscuidade. 

A santa tornava-se Vênus. E o romantismo mórbido tinha penetrado naquele 

ser, e desmoralizara-o tão profundamente, que chegou ao momento em que 

bastaria que um homem lhe tocasse, para ela lhe cair nos braços: e foi o que 

sucedeu enfim, com o primeiro que a namorou, daí a dois anos. Era o 

praticante da botica. Por causa dele escandalizou toda a vila. E agora deixa a 

casa numa desordem, os filhos sujos e remelosos, em farrapos, sem comer 

até altas horas, o marido a gemer abandonado na sua alcova, toda a trapagem 

dos emplastros por cima das cadeiras, tudo num desamparo torpe — para 

andar atrás do homem, um maganão odioso e sebento [...] Vem de noite às 

entrevistas de chinelo de ourelo: cheira a suor: e pede-lhe dinheiro 

emprestado para sustentar uma Joana, criatura obesa, a quem chamam na 

vila a bola de unto. (QUEIRÓS, 2013, p. 71). 

 

Neste último fragmento do conto, Maria da Piedade é comparada a Vênus, tanto pela 

beleza quanto pela disponibilidade a qualquer um que desejasse possuí-la. Todos os seus 

princípios e condutas haviam ficado no passado. Após o beijo em Adrião e o deleite da leitura 

dos romances daquele homem viril, ela vivia desregradamente, o que não condizia com a 

realidade de esposa e de mãe. E mais uma vez, Eça de Queirós, utiliza-se da insensatez dessa 

personagem para criticar o Romantismo como uma das causas principais da ruína humana. 

Nota-se, então, que o conhecimento de outros espaços e as oportunidades de se viverem novas 

experiências podem ser positivos ou negativos, e, para tanto, dependem do uso de quem as 

faz, o que era uma constante preocupação do clero da igreja católica e da sociedade burguesa 

em relação a esse empoderamento feminino. No discorrer da obra, identificamos 

características do Realismo cujo objetivo era mostrar vivências e comportamentos reais, e 

identificamos ainda possíveis fatores que poderiam influenciar o comportamento humano 

refletido sobre o feminino. Correlacionamo-los, pois, em períodos distintos, além de termos 

notado que muito se mudou, mas que também há muito a se fazer em relação aos direitos das 

mulheres. Mesmo que o tempo comprove quão dedicadas e eficientes são as mulheres 

exercendo outras funções que não sejam de mãe e esposa, sempre serão mais cobradas e 

estarão sujeitas a críticas preconceituosas e maldosas, como sempre se fizeram, mas o que 
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muda na atual conjuntura é que agora elas possuem bem mais direitos e bem mais voz E esses 

são resultados altamente benéficos de esforços conquistados no passado. 

Quanto à nossa protagonista Maria da Piedade, o único desejo por que visava era ser 

livre para amar, porquanto, na realidade, nunca tinha vivido um fato que fosse seu de verdade. 

Saberes e prazeres lhe foram negados desde sua triste existência, e agora, sentia-se uma nova 

mulher. Mesmo tendo escandalizado toda uma vila, a opinião alheia não lhe interessava, 

tampouco necessitava da admiração ou aprovação de outrem. Sempre vivera presa a um lar e 

a uma família de enfermos, que eram o seu mundo, e agora, nesta nova fase, o mundo tornara-

se-lhe grande demais para caber só eles. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nas considerações finais deste trabalho monográfico, aspiro por reiterar o meu 

respeito e a minha paixão à Literatura, em especial à Literatura Portuguesa, por nos 

oportunizar a estabelecer uma relação rica com outras linguagens e assim podermos 

contemplar-nos às novas descobertas e estudos em torno do imaginário que enriquece e 

amplia o nosso horizonte em meio a obras de autores que, em sua maioria, são atemporais. 

Quando escolhemos trabalhar com o conto "No Moinho", sabíamos da grandeza da sua 

temática, mas não tínhamos ideia da proporção que a pesquisa alcançaria. 

O conto "No Moinho", escrito no século XIX, traz como personagem principal Maria 

da Piedade, uma mulher como tantas outras do seu período, que não tinha grandes 

perspectivas diante das exigências e das condições que lhe eram impostas, a não ser o 

casamento como meio de "libertar-se". Porém, o texto nos chama a atenção pela obstinação de 

uma mulher em salvar e acalentar as dores de sua família enferma, isolando-se em um mundo 

que ela mesma criara: sacrificava dias de sua vida e juventude em prol de outros. Contudo, 

este não é um fato isolado e não faz parte apenas de uma obra de ficção. Esta história é real e 

repete-se na vida de milhares de mulheres pelo mundo, que, corajosamente, enfrentam 

preconceitos, crenças, dogmas religiosos, trabalhos exaustivos; cruzam fronteiras e 

atravessam oceanos em prol dos seus sonhos e da vida daqueles a quem amam. São mulheres 

de ontem e de hoje que buscam dignidade em seu viver. 

Acreditamos que a nossa proposta foi alcançada, pois o nosso objetivo foi de 

identificarmos os possíveis fatores que influenciaram o comportamento da mulher do século 

XIX ao século XXI. Partimos do conto "No Moinho", nosso objeto de estudo dentro do 
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contexto português, e, a partir deste, passamos a correlacioná-lo com artigos, documentário, 

músicas e obras literárias que trazem a influência destes fatores numa perspectiva mais 

contemporânea no Brasil e no mundo. 

Como aponta o psicólogo Rogério Martins (2009), os possíveis fatores que podem 

interferir no comportamento humano são: Psicológicos, socioeconômicos, biológicos ou 

fisiológicos, ambientais e antropológicos ou culturais. 

A partir do momento em que são estudados no contexto feminino entre períodos 

distintos, percebe-se que os fatores acima citados influenciam de maneira distinta o 

comportamento humano, pois, com o empoderamento feminino, as mulheres também 

garantiram mais espaços e autonomia nos âmbitos familiar, social e econômico. Isso se deve a 

várias lutas e movimentos do passado. Tais fatores, que foram discorridos neste trabalho, 

conduziam e ainda conduzem muitas das decisões da humanidade. Desse modo, mesmo com 

perspectivas diferentes, a mulher sempre será alvo de críticas e cobranças machistas e 

preconceituosas, posto que tal postura já faz parte de uma cultura enraizada, e muitas destas 

posturas, ao contrário, farão a mulher mudar de comportamento em benefício individual ou 

coletivo. Ao analisarmos todas as obras aqui apresentadas, escritas por realistas, feministas, 

modernistas ou existencialistas, constatamos que este projeto não se encerra, pois a 

emancipação da mulher é constante, e sempre se farão necessárias mudanças que ocasionarão 

a realização de pesquisas mais aprofundadas sobre o tema. 
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GLOSSÁRIO 
 

Acabrunhada: Aperreada, prostrada, abatida. 

Achaques: Doença não muito grave; sensação de mal - estar. 

Alcova: Pequeno quarto de interior com cama, geralmente sem acesso ao exterior ou sem 

janelas. 

Aldeã: Rústica, simplória. 

Bandós: Cada uma das duas partes do cabelo que, separadas desde a testa á nuca, se enrolam 

ou assentam nas fontes da cabeça. 

Batotas: Jogos de azar; trapaça ou logro no jogo. 

Bonomia: Característica, particularidade ou comportamento característico de uma pessoa 

boa; modo de agir de quem não tem malícia. 

Botica: Estabelecimento onde se preparam e/ ou se vendem medicamentos; farmácia. 

Cachaço: Parte posterior do pescoço. 

Canapé: Tipo de sofá para duas ou mais pessoas, com encosto e braços.  

Chambre: Roupão caseiro comprido para homem ou mulher. 

Desancar: Bater muito em, espancar; maltratar. 

Ebúrnea: De espessura fina e de coloração branca como marfim. 

Emplastro: Remédio para uso externo que, quando exposto ao sol, se adapta à pele. 

Estalagem: Hospedaria para viajantes; pousada, albergue. 

Fidalga: Mulher com título de nobreza. Mulher que se veste bem e tem modos refinados. 

Idílica: Algo enternecedor por seu aspecto natural, campestre. 

Lúgubre: Que provoca medo, pavor. que é medonho; sinistro. 

Macilenta: Pálida, descorado; magro, descarnado; adormecido, sem brilho. 

Malga: Tigela, taça ou prato muito covo. 

Mantelete: Capa curta usada pelas mulheres. 

Moinho: Engenho em que se mói o milho ou outro cereal, constituído de duas mós, uma das 

quais é fixa e outra movimentada por um eixo vertical. 
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Moribunda: Que está prestes a morrer ou a deixar de existir; que está quase morrendo: 

paciente moribundo; 

Pestanas: Pêlo que nasce nas bordas das pálpebras; cílio, celha. 

Quinta: Propriedade rural com moradia. 

Rábula: Advogado sem conhecimento ou competência. 

Tavernas: Restaurante ordinário, de comida barata; tasca, bodega, botequim. 

Tísico: Indivíduo que sofre de tuberculose pulmonar. 

Toilette: Toucador; lugar onde alguém se pode arrumar ou trocar. 

Unto: Gordura retirada do porco; banha. 

Varonil: Característico ou particular do homem; viril. 

Venus: Deusa da formosura e do amor. Teve vários amantes. 

 

i 
                                                           
iFonte: DICIO. Dicionário online de português. Disponível em <https://www.dicio.com.br/> Acesso 

em: 01jun2018. 

 


