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Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo analisar três perfis femininos presentes 

em duas obras shakespeareanas: Romeu e Julieta e O Mercador de Veneza. Em nossa 

análise levaremos em consideração os aspectos sociais, políticos e religiosos que 

vigoravam na época em viveu o autor das duas obras. A pesquisa traz um caráter 

descritivo e exploratório e busca analisar e comparar os aspectos tanto literários quanto 

históricos e sociais. Ao final da pesquisa, foi possível verificar que o autor reproduziu 

em suas obras a situação da mulher vigente em sua época.  

Palavras-chave: Shakespeare; Feminismo; Igualdade de gênero. 

 

INTRODUÇÃO 

O papel que a mulher desempenha na sociedade se manteve inalterado ao longo 

de muitos séculos. Somente no último século XX a mulher tem alcançado liberdades e 

direitos que antes lhe eram definitivamente negados sob alegações de várias vertentes, 

desde motivações biológicas, psicológicas e até mesmo religiosas. Certamente que 

nenhuma dessas razões possuía qualquer fundamento científico ou racional, apoiando-se 

apenas no poder de decisão da misoginia vigente em cada época. Cabia aos homens 

decidir quais papéis cabiam às mulheres representar em cada época de cada sociedade. 

Assim como em outros períodos da história, o período do Renascimento foi 

marcado por um forte patriarcalismo, sistema que organiza a sociedade em torno da 

supremacia do homem sobre a mulher. Partindo dessa ideia inicial, a mulher era 

considerada um mero produto de propriedade do homem, que detinha o direito de 

usufruir deste produto como lhe aprouvesse. Sobre o patriarcalismo da época de 

Shakespeare, Camati (2008) afirma que: 

 

 
Havia toda uma série de preconceitos com relação à mulher, como 

revela a criação das estruturas de pensamento binárias, cultivadas pelo 

poder patriarcal, sempre ávido em assegurar a hegemonia masculina. 

A mulher era considerada fraca, passiva, submissa, dependente, falsa e 

volúvel, deixando-se guiar demasiadamente pela emoção; em 

contrapartida, o homem era visto como o exato oposto: forte, ativo, 

dominador, independente, sincero e verdadeiro, orientado pela razão. 

(p. 138) 

                                                           
1
 Mestre em Linguística Aplicada (UECE). Contato: claudiane.moura@ifrn.edu.br. 

1578



 

 
 

Partindo, dessa perspectiva, seguiremos nossa análise considerando as reflexões 

propostas pela visão da crítica sociológica para tentar compreender a relação existente 

entre a obra, o autor e o contexto da sociedade na qual ambos estão inseridos. Nesse 

sentido, em nossa análise levaremos em consideração os aspectos sociais, políticos e 

religiosos que vigoravam na época em viveu o autor das duas obras, o poeta e 

dramaturgo William Shakespeare, e que podem ter influenciado o autor na construção 

de suas personagens. Para tanto, faz-se necessário traçar um breve histórico da época 

em que vivia o dramaturgo, o Renascimento, e do período que o antecede, a Idade 

Média. Um dos conceitos – presente nesses dois períodos – fundamentais para entender 

a situação das personagens supracitadas é o patriarcalismo, uma tradição que condiciona 

o comportamento das quatro mulheres e que as influencia durante todo o enredo das 

obras supracitadas. 

 

“NÃO É BOM QUE O HOMEM ESTEJA SÓ” 

A ideia da inferioridade da mulher remonta às mais antigas civilizações. 

Excetuando-se algumas culturas matriarcais, a grande maioria das sociedades organizou 

e estruturou suas convivências baseando-se na ideia de que a mulher seria uma 

propriedade do homem, desprovida de ideias, desejos ou de planos para seu próprio 

futuro. Cabia inicialmente ao pai gerir a vida da filha para, em seguida, transferir o 

título de propriedade para o marido. Na morte do marido, caberia ao filho a 

responsabilidade sobre a mãe viúva. Dessa forma, a mulher passava de um dono para 

outro, sem jamais ter a oportunidade de gerir sua própria existência ou de tomar suas 

próprias decisões. 

Um dos aspectos que mais reitera essas ideias é a religião judaico-cristã. Nos 

livros do Antigo testamento é possível verificar várias passagens que pregam a 

inferioridade da mulher em relação ao homem. Provavelmente a citação mais 

referenciada seja a passagem do livro de Gênesis que coloca a mulher numa posição de 

inferioridade, primeiro quando Deus afirma que vai  criar uma mulher porque “Não é 

bom que o homem esteja só”, ou seja, ele criou a mulher para fazer companhia ao 

homem, e não para ser um ser humano independente e trabalhador, como ele criou o 

homem e o colocou no jardim do Éden “para o lavrar e guardar”. A mulher também é 

considerada a culpada por ter feito o homem pecar contra Deus ao oferecer-lhe o “fruto 

1579



 

 
 

proibido” e fazer com que o homem perdesse o paraíso. Mesmo em épocas mais 

recentes, já na era Cristã, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5 da Epístola aos 

Efésios do Novo Testamento, versículos 22 e 23, nos quais o apóstolo aconselha: “Vós, 

mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor; porque o marido é a cabeça da 

mulher”.  

Na sociedade grega do século IV a.C., a ideia de inferioridade da mulher já era 

bastante difundida, inclusive entre os filósofos, considerados os detentores das mentes 

mais racionais e excepcionais em cada época. Ao expor a visão de Aristóteles sobre a 

mulher, Pinto (2010) esclarece que as razões que o filósofo apresenta para justificar essa 

suposta inferioridade seria em razão das diferenças biológicas entre homens e mulheres. 

Na ausência do órgão sexual masculino, a mulher seria um ser incompleto, e isso 

justificaria a sua inferioridade biológica, psicológica e intelectual. 

Um pouco mais recente, já no século XVII, Spinoza reforçou as mesmas ideias 

aristotélicas sobre a mulher, considerando-a incapaz para exercer cargos políticos com a 

justificativa de que falta às mulheres “a força de alma e o engenho”.  Vejamos as 

palavras do filósofo em seu Tratado Político (FERREIRA, 2010, p. 143-144): 

 

“Se as mulheres fossem por natureza iguais aos homens, se tivessem 

no mesmo grau a força de alma e o engenho em que consiste 

3maximamente a potência humana, e, consequentemente, o direito, 

com certeza, entre tantas nações diferentes, não poderia deixar de se 

encontrar umas em que ambos os sexos reinassem igualmente e outras 

em que os homens fossem governados pelas mulheres e recebessem 

uma educação própria para diminuir seu engenho. Mas, como isso 

nunca se viu em parte alguma, pode-se afirmar, em termos gerais, que 

as mulheres, por natureza, não têm o mesmo direito que os homens, 

mas que deverão 3necessariamente ceder aos homens, e também que é 

impossível que ambos os sexos reinem igualmente e, muito menos, 

que os homens sejam regidos pelas mulheres”. 

 

Um pouco depois de Spinoza, no século XVIII, Rousseau também reitera a 

mesma visão misógina de seus antepassados. Na obra Emílio, ou Da Educação (1762), 

Rousseau descreve em detalhes quais devem ser as diferenças entre a educação do 

homem e da mulher, de maneira que “toda a educação das mulheres deve ser relativa 

aos homens. Agradar-lhes, ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles...” 

(HENRIQUES, 2010, p. 196) deveria ser o objetivo principal da educação feminina. 
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Desse modo, com tantas afirmativas teóricas e práticas sobre a inferioridade da 

mulher e sobre a necessidade que ela tem de ser guiada e orientada por um homem, seja 

um pai ou um marido, não é de se estranhar que a supremacia masculina tenha se 

estendido por tantos séculos ao longo da história. Nesse sentido, foi necessário traçar 

um breve histórico sobre a situação da mulher para melhor compreendermos as 

personagens femininas nas obras de Shakespeare, considerando que a obra do autor, 

“apesar de sua decantada universalidade, é, também, produto de sua época, de onde 

deriva a necessidade de examinarmos a cultura onde se encontra inserida” (LEÃO & 

SANTOS, 2008, p. 15). 

Não diferente do que acontecia na sociedade, a dramaturgia de Shakespeare 

também retratou essa situação da mulher e muitas das crenças que eram difundidas em 

sua época. É possível perceber a presença do patriarcalismo em muitas de suas obras 

que apresentam personagens femininas. Semelhante ao tratamento recebido pelas 

mulheres reais da Inglaterra do século XVI, as personagens femininas também são 

tratadas a partir de sus papéis sociais altamente restritos e excludentes. Segundo Camati 

(2008),  

 
Na Inglaterra de Shakespeare, o homem podia exercer uma grande 

variedade de papéis de acordo com suas possibilidades e capacidades; 

o desempenho social da mulher, no entanto, era bastante limitado. Sua 

identidade derivava exclusivamente do sexo ao qual pertencia: ser 

mãe, esposa ou viúva; dama ou criada; virgem, prostituta ou bruxa. A 

opção do claustro, que assegurava uma vida de respeito e segurança às 

mulheres solteiras, não mais se apresentava desde os tempos da 

reforma anglicana, quando os mosteiros e conventos foram extintos e 

seus bens confiscados pela coroa, fato que elevou os níveis de 

prostituição e mendicância. (138) 

  

 Assim, iremos discorrer nossa análise orientando-nos pela perspectiva da critica 

sociológica, sempre relacionando as personagens femininas com os papéis que as 

mulheres efetivamente desempenhavam na sociedade inglesa dos séculos XVI e XVII. 

 

“AS MULHERES AUMENTAM DE TAMANHO COM OS HOMENS” 

Em todas as esferas da sociedade inglesa do século XVI, a mulher detinha papéis 

extremamente limitadores de suas capacidades físicas e intelectuais. No âmbito social, a 

mulher não possuía direitos como cidadã civil. Além disso, também não possuía direitos 
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à propriedade privada e nem à herança herdada pelo pai, que deveria ser encaminhada 

para o parente homem mais próximo: marido, irmão ou tio. A participação profissional 

era destinada às classes mais pobres, e geralmente vista como motivo de vergonha. 

Ainda assim, não podiam sonhar com qualquer atividade profissional, ficando restritas 

apenas aos serviços de criadas, damas de companhias e prostitutas.  

Na esfera familiar, a mulher exercia apenas os papéis de filha, esposa e mãe. E 

isso incluía quase que obrigatoriamente a necessidade do casamento. Visto que as 

mulheres não podiam trabalhar, o único meio de sustento seria através de um 

casamento, preferencialmente com um marido rico que pudesse sustenta-la na ausência 

do pai. Como não havia acesso para uma carreira acadêmica ou profissional, os 

preparativos para o casamento eram iniciados desde a infância, cabendo ao pai ou outro 

parente próximo a escolha do pretendente adequado. O casamento poderia levar muitos 

anos para acontecer, até que fosse possível juntar um dote razoável que pudesse garantir 

a subsistência da noiva durante os anos de casada. 

Na obra Romeu e Julieta, o senhor Capuleto promete sua filha em casamento ao 

jovem Páris. Mesmo reconhecendo que a filha ainda seja muito nova para o casamento, 

Páris tenta convencê-lo usando o argumento do costume da época, que era o casamento 

de meninas no início da adolescência (SHAKESPEARE, 2016, p. 23): 

 

Capuleto: [...] minha filha ainda é uma principiante nesse mundo. 

Ainda nem passou pela mudança de completar os catorze anos de 

idade. 

Páris: Então não há mulheres casadas e com filhos e mais novas que 

ela? 

Capuleto: Pois essas casaram-se cedo demais e cedo demais 

tornaram-se mães, e isso as estragou.  

 

É interessante destacar as palavras que o autor coloca na boca de seus 

personagens, pois, de início, o pai é contra o casamento de sua filha não porque ela seja 

muito nova e ainda poderia fazer outras coisas antes de assumir tal responsabilidade, 

mas porque ele acredita que sua filha ficará menos bela depois que se tornar mãe. 

Após ser convencido por Páris, o senhor Capuleto pede para que sua esposa, 

Lady Capuleto, informe a filha de que ela irá se casar dentro de dois dias com o jovem 

Páris. No entanto, não somente os personagens masculinos reproduzem 

comportamentos machistas como também as personagens femininas, pois a própria mãe 
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de Julieta também corrobora o mesmo pensamento de seu esposo (SHAKESPEARE, 

2016, p. 28-29): 

 

Lady Capuleto: Dize-me, filha Julieta, te sentes com disposição para 

enfrentar o casamento? 

Julieta: Essa é uma honra com a qual nem sonho! 

Lady Capuleto: Bem, pois começa a pensar em casamento a partir de 

agora. Mais novas que tu, aqui em Verona, há senhoras de respeito, 

que já são mães. Pelas minhas contas, eu já era tua mãe bem antes 

dessa idade em que tu agora continuas donzela.[...] E então? Gostarias 

de com ele compartilhar tudo o que ele possui, aceitando-o como teu 

amo, ao mesmo tempo que não te diminuis? 

Ama: Diminuir! Ora, tornas-te maior; as mulheres aumentam de 

tamanho com os homens. 

 

 Como a mãe muito bem explica para sua filha, utilizando o argumento de sua 

própria experiência, ela deveria casar-se jovem porque era o costume da época, 

independente de sua vontade de casar-se ou não. A senhora também informa que, a 

partir do casamento, o marido será o “amo”, o senhor, a quem ela deverá prestar 

obediência no lugar do pai. 

 No entanto, Julieta, que já estava apaixonada por Romeu, enfrenta o pai, 

recusando-se a casar com o jovem escolhido pelo seu genitor. Ainda assim, neste 

revolucionário ato de rebeldia, a jovem Julieta foge de um casamento forçado para cair 

em outro escolhido por ela mesma. Ou seja, no final das contas, ela realmente queria 

casar, ter filhos e seguir o costume de sua época, desde que isso acontecesse com o 

eleito do seu coração. No entanto, escolher o futuro marido não era uma liberdade da 

qual as mulheres pudessem gozar. 

 Na obra O Mercador de Veneza encontramos uma situação semelhante, pois um 

pai decide o futuro marido de sua filha Pórcia, mesmo depois de morto. Antes de 

morrer, o pai da jovem Pórcia, que já era viúvo, organizou um plano para tentar escolher 

o melhor pretendente para sua filha mesmo depois de morto. O sábio senhor deixou três 

baús fechados: um de ouro, um de prata e um de chumbo. Um desses três continha a 

fotografia de Pórcia e aquele que acertasse o baú correto poderia casar-se com ela. Ou 

seja, mesmo depois de morto o pai continuava exercendo sua autoridade. 

 Depois de várias tentativas de pretendentes vindos de diversas partes do 

mundo, o jovem Bassânio escolhe o baú correto e ganha a mão da linda Pórcia. Mesmo 

sendo jovem, bonita e infinitamente mais rica do que Bassânio, Pórcia não alimenta 

1583



 

 
 

esperanças de vencer o autoritarismo masculino de sua época e se coloca numa posição 

inferior em relação ao seu marido (SHAKESPEARE, 2016, p. 158): 

 

Pórcia: Mas a soma total de mim é a soma de alguma coisa; em seu 

valor bruto, é uma moça sem estudo, sem escola, sem vivência; nisto 

ela é feliz, pois não é velha demais para aprender; e felicíssima, acima 

de tudo, porque o seu espírito gentil compromete-se com o seu, Lorde 

Bassânio, para que você o guie como esposo, governante, rei. O meu 

próprio eu, e o que é meu, converte-se agora para você e para o que é 

seu. Ainda agora eu era o dono desta linda mansão, o amo de meus 

serviçais, rainha de mim mesma; e agora mesmo, neste momento, esta 

casa, essa criadagem, e esta mesma que sou eu, são seus, meu senhor. 

  

 O fato mais interessante dessa história reside justamente na inversão de papéis 

entre o masculino e o feminino desempenhado pela personagem Pórcia. O personagem 

Antônio, melhor amigo de seu marido Bassânio, havia sido condenado a pagar a multa 

de uma libra de carne, o que resultaria na sua morte. Tendo um tio que era juiz, Pórcia 

vai ao encontro de seu tio para pedir ajuda. Estando doente e impossibilitado de 

comparecer ao julgamento no tribunal em Veneza, Tio Belário orienta Pórcia a realizar 

a defesa de Antônio. No entanto, não havia mulheres advogadas na época, dessa forma, 

Pórcia é obrigada a disfarçar-se de homem para poder entrar no tribunal e defender 

Antônio, o que ela faz com mestria. A obra não informa detalhes sobre a vida da 

personagem Pórcia, mas considerando seu desempenho seguro e convincente diante de 

um tribunal formado somente por homens, é provável que ela já tivesse um prévio 

conhecimento acerca das leis de seu país, o que demonstra a qualidade de sua educação, 

mesmo numa época em que a educação acadêmica das mulheres era restrita e 

superficial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que expomos acima, foi possível perceber ligações profundas entre o 

real e o fictício nas duas obras analisadas. Não se trata de ver uma simples ligação com 

a realidade, mas de entender de que forma essas personagens reforçam preconceitos e 

estereótipos vivenciados pela mulher real.  

Shakespeare, inclusive, pode ter apresentado Pórcia inicialmente como uma 

garota boba e sem conhecimentos para surpreender seu público numa estratégia de 

trazer um elemento surpresa para sua peça. 
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