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Seja como for, um fato é indiscutível -  raramente, no curso da história, um 

ser humano foi abatido pelo rifle de uma mulher; os pássaros e os animais 

foram e são, em sua grande maioria, mortos por vocês, não por nós. 

(Virginia Woolf, em As mulheres devem chorar...ou se unir contra a guerra) 

 

1. UMA MULHER NO OLHO DO FURACÃO 

No despertar do século XX, época em que foram escritas e publicadas as principais 

obras de Virginia Woolf, a sociedade inglesa ainda colhia os frutos da suposta Pax Britannica 

ou Era Vitoriana. A consolidação da Revolução Industrial também alavancava a expansão do 

império britânico. Todavia, as primeiras insurgências tanto de países colonizados quanto da 

classe trabalhadora inglesa criavam um cenário de instabilidade sociopolítica que também 

estava presente por todo o continente europeu. E foi essa instabilidade que levou a Europa a 

um dos momentos mais sangrentos de sua história: a Primeira Guerra Mundial, que se 

estendeu até 1918, e a Segunda Guerra Mundial, cujo fim ocorreu em 1945. De acordo com 

Eric Hobsbawn, 

[a]s luzes se apagam em toda a Europa”, disse Edward Grey, secretário das 

Relações Exteriores da Grã-Bretanha, observando as luzes de Whitehall na 

noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra. “Não voltaremos 

a vê-las acender-se em nosso tempo de vida.” Em Viena, o grande satirista 

Karl Kraus preparava-se para documentar e denunciar essa guerra num 

extraordinário drama-reportagem a que deu o título de Os últimos dias da 

humanidade. Ambos viam a guerra mundial como o fim de um mundo, e não 

foram os únicos. Não foi o fim da humanidade, embora houvesse momentos, 

no curso dos 31 anos de conflito mundial, entre a declaração de guerra 

austríaca à Sérvia, a 28 de julho de 1914, e a rendição incondicional do 

Japão, a 14 de agosto de 1945 — quatro dias após a explosão da primeira 

bomba nuclear —, em que o fim de considerável proporção da raça humana 

não pareceu muito distante. Sem dúvida houve momentos em que talvez 

fosse de esperar-se que o deus ou os deuses que os humanos pios 

acreditavam ter criado o mundo e tudo o que nele existe estivessem 

arrependidos de havê-lo feito. (HOBSBAWN, 1995, p. 24 – 25) 
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É dentro deste turbilhão de acontecimentos, que deixaram marcas irreparáveis na 

história mundial, que vive Virginia Woolf, uma jovem da classe abastada que, desde os 

primeiros anos de sua vida, sempre demonstrou uma sensibilidade exacerbada diante da dor. 

Depois da morte de sua mãe, a quem Virginia sempre dedicou um amor incondicional, ela se 

escondeu nas profundezas de si mesma para tentar lutar contra o peso da doença mental que a 

assolava. E o ambiente familiar não ajudava em nada a lidar com seus demônios. Os abusos 

por parte de seus meios-irmãos mais velhos eram constantes. O pai, a quem Virginia tinha 

como um egocêntrico que se preocupava apenas com o sucesso de sua carreira de escritor, 

também permaneceu talvez ainda mais irresoluto depois da morte de sua esposa. Suas irmãs, 

principalmente Vanessa, para quem Virginia dedicou o amor que havia ficado sem esteio 

depois da perda de sua mãe, era a paixão que mantinha a vida em Virginia, mesmo diante da 

iminência de suas crises nervosas. Vanessa e Virginia permaneceram unidas e criaram um 

laço separado apenas pela morte prematura da escritora – Vanessa era pintora – em 1941. 

Foi a partir dessa biografia, paralela à desordem do mundo em que vivia, que nasceu 

o mito Virginia Woolf. Mas a história de Virginia é sempre contada de trás pra frente: do 

mergulho sem volta no Rio Ouse até as mais duras quedas que sofreu desde a infância. Não 

teria esse mito sido criado justamente pela sociedade que Virginia repudiava na tentativa de 

suprimir a ferrenha crítica que ela dedicou aos vitorianos em suas obras? Virginia nunca foi o 

estereótipo que a sociedade construiu a respeito das mulheres. Como membro do famoso 

Grupo de Blomsbury, Virginia Woolf conviveu com algumas das mentes mais efervescentes 

do século XX, como o economista John Maynard Keynes (1883 – 1946), o filósofo Bertrand 

Russell (1872-1970), o escritor E. M. Foster (1879 – 1970) e o pintor Roger Fry (1866 – 

1934), entre outros nomes que se opuseram ao modelo de vida da era vitoriana. Foi no grupo 

que Virginia conheceu seu marido, Leonard Woolf, com quem manteve uma relação de 

profunda dependência (para ambos) e com quem compartilhou uma vida dedicada ao amor 

pela literatura.  

Sua decisão está tomada. Virginia consente em casar-se, mas com certas 

condições que ela tem o cuidado de colocar desde o início. Para essa mulher 

à frente de seu tempo, a união de dois seres só pode ser encarada em termos 

igualitários. Está fora de questão para ela reproduzir o esquema de seus pais, 

que é o da maioria dos casamentos da época e que consiste na submissão de 

um ser a outro. Como em tudo que faz, Virginia faz um grande desafio. De 

maneira absolutamente inédita em seu tempo, pede que o casamento seja, 

além de um contrato social, uma verdadeira aventura a dois. (LEMASSON, 

2011, p.52) 
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Mas as idas e vindas de sua biografia deixam sempre escapar uma Virginia que, em 

verdade, nunca se fechou em si mesma. Desde cedo ela era muito ávida por conhecimento, 

apesar de ter sido proibida de entrar na universidade por seu pai. Virginia sempre foi 

autodidata e adorava compartilhar suas descobertas com quem ela considerava interessante. 

Foi isso que a levou a Leonard. Na maioria de seus textos, como no mais famosos deles, Mrs. 

Dalloway, Woolf trazia em alguns de seus personagens a representação de figuras da 

sociedade europeia da época.  

 

2. FEMINISTA? 

As obras tanto ficcionais quanto não-ficcionais de Woolf apresentam duras críticas às 

políticas de guerra e questionamentos acerca do lugar da mulher na sociedade.  Em Três 

Guinéus, por exemplo, publicado em 1938, primeira de suas obras de caráter não- ficcional, 

Woolf desenvolve a tese de que há uma estreita relação entre o masculino e o militarismo 

também relacionada a uma ligação entre o patriarcado e os regimes ditatoriais. Em outros 

textos menores, pequenos ensaios, Woolf discute várias questões sobre as possibilidades de 

emancipação e a construção da figura feminina num contexto marcado pela cultura belicista. 

Além disso, questões de classe também são discutidas, visto que ela considera a importância 

das mulheres da classe operária para a possível insurgência de um movimento contra a guerra.  

Em uma carta datada de 1920 Virginia discute a repercussão de um livro de Arnold 

Bennett, autor inglês chamado Our Women: Chapter on the Sex-Discord. Segundo ela, as 

opiniões explicitamente misóginas contidas no livro de Bennett são fruto da repressão de suas 

expressões artísticas que as mulheres sofreram ao longo dos séculos e da ausência de 

incentivo por parte dos que dominavam o meio artístico, os homens. As mulheres, de acordo 

com Virginia, sempre estiveram muito ocupadas com sua tarefa de parir toda a humanidade, o 

que acabou tomando todo o seu tempo. A falta de incentivo e de um meio que atendesse aos 

anseios (obviamente nunca ausentes) artísticos das mulheres acabou relegando o completo 

anonimato. 

Parece-me indiscutível que as condições que tornam possível a que um 

Shakespeare exista são que ele deve ter precursores em sua arte, deve 

participar de um grupo onde a arte seja livremente discutida e praticada e 

deve, ele próprio, ter o máximo de liberdade de ação e experiência. Talvez 

em Lesbos, mas nunca, desde então, têm sido essas as condições a sorte das 

mulheres. (WOOLF, 2019, p.42) 
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À exceção da ilha de Lesbos1 na Antiguidade, conforme o argumento de Woolf, as 

mulheres nunca foram protagonistas na história da arte. Neste ponto, e, como veremos, em 

diversos outros, Virginia antecipa uma das teses que serão centrais na compreensão de 

diversas outras teses que Simone de Beauvoir discutirá no clássico O segundo sexo, de 1949, 

obra fundamental da literatura feminista altamente influenciada pela filosofia existencialista. 

O que convencional e até banalmente se consagrou como sendo fruto da construção social de 

uma feminilidade, como, neste caso, foi o fato de a maternidade tomar todo o tempo de 

existência das mulheres e isso ter resultado em sua completa ausência no mundo das artes. 

Todavia, apesar de uma biografia e de uma bibliografia atravessada pela luta 

constante e dissolvida em prol dos direitos femininos e da igualdade social, econômica e 

política entre homens e mulheres, de acordo com sua mais recente biógrafa, Alexandra 

Lemasson, Virginia Woolf não se considerava feminista. Sua dependência do marido, 

Leonard, contrastava com A postura característica das feministas da época, inclusive. O 

movimento feminista, aliás, em seu tempo, ainda dava seus primeiros passos. 

 Na Inglaterra, as lutas constantes das sufragistas pelo direito ao voto e das mulheres 

operárias por melhores condições e igualdade de salários, ainda eram essencialmente 

políticas, isto é, não apresentavam questionamentos de ordem socioantropológica (ou até 

ontológica) para questionar o status das mulheres na sociedade e os abusos a elas imputados. 

No entanto, Virginia não se opunha ao movimento feminista, apenas dispensava os rótulos, 

pois, como fica claro em suas obras, as perspectivas de análise acerca da dominação sofrida 

historicamente pelas mulheres possuíam pontos de vista e “justificativas” bem diversas. Nesse 

sentido, pode-se dizer que o “feminismo” de Virginia era mais plural. 

Outra contribuição de Virginia que antecipou em muito as discussões que o 

feminismo viria a levantar em meados do século XX é a questão da classe social. De acordo 

com Woolf em As mulheres devem chorar...ou se unir contra a guerra, o locus das 

reivindicações femininas (e feministas) era reflexo do contexto em que estavam inseridas suas 

integrantes. Se por um lado as mulheres da classe operária lutavam por melhores condições de 

trabalho e não tinham acesso a uma educação que as emancipasse de alguma forma, por outro, 

as mulheres da classe burguesa, a qual Virginia pertencia, apesar de já terem acesso a algumas 

benesses como a possibilidade de instrução, não tinham força para encabeçar um movimento 

 
1 Ilha grega situada no mar Egeu que, de acordo com a mitologia clássica, abrigava a poeta Safo e suas alunas. 

Safo antecipou em muito as discussões sobre o amor romântico e o amor entre pessoas do mesmo sexo. Seus 

poemas, que giravam em torno de temáticas eróticas e amorosas, refletem em muito o modo de vida na ilha. É 

Lesbos a origem da palavra lésbica. 
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de contestação que efetivamente abalasse  as estruturas de poder que limitavam sua condição 

e atuação como mulheres.  

Não apenas somos incomparavelmente mais fracas do que os homens da 

nossa própria classe; somos mais fracas do que as mulheres da classe 

operária. Se as operárias do país dissessem: “Se forem à guerra, nós nos 

recusaremos a fabricar munições ou ajudar na produção de bens”, a 

dificuldade de entrar em guerra aumentaria consideravelmente. Mas mesmo 

que todas as filhas dos homens instruídos deixassem de utilizar seus 

instrumentos de trabalho amanhã, nada de essencial, seja na vida da 

comunidade, seja no esforço bélico seria perturbado. (WOOLF, 2019, p.77). 

 

 

A partir daí, pergunta-se: será que uma tentativa de insurgência contra a guerra por 

parte das mulheres da classe abastada seria possível? É o que se pergunta Virginia. No 

entanto, a efetividade de uma possível resposta a essa pergunta não é a central na análise deste 

texto – que é uma carta – em nossa análise. O que nos interessa é a forma com que Virginia 

Woolf antecipou muitas temáticas com que o feminismo teve (e tem) de se haver até os 

nossos dias.  

O caráter biologicamente determinado da feminilidade revela a perspectiva 

construtivista também de sua alteridade fundamental, a saber, a masculinidade. Para Virginia, 

o sexo masculino é condicionado ao apreço por atitudes que ressaltem sua posição de 

dominância. 

Aqui, pois, estão três motivos que levam o sexo que o senhor representa a 

lutar: a guerra é uma profissão, uma fonte de felicidade e grandes emoções; e 

também um meio de vazão das características viris, sem as quais os homens 

se deteriorariam. Mas esses sentimentos e opiniões não são, de modo algum, 

universalmente partilhados pelo sexo que o senhor representa(...) (WOOLF, 

2019, p. 74) 

 

E não o são, porque Virginia recorre ao exemplo dos homens que se dedicaram à 

poesia para argumentar que não há uma universalidade quando se trata das características da 

masculinidade desejada. Todavia, ela também alerta que o comportamento “desviante” dos 

poetas não é considerado diante de uma maioria sedenta pelo derramamento de sangue. O 

senhor, a quem Virginia endereça a carta, havia questionado sobre como as mulheres 

poderiam ajudar a evitar a guerra. Essa propensão dos homens ao comportamento belicista 

pode ser modificada através da educação que os meninos recebem, acredita Virginia. 

Essa constatação – a de que tanto a masculinidade quanto a feminilidade são frutos 

da imposição de determinados comportamentos ao homem e à mulher a partir da 
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diferenciação fisiológica que os “separa”, aparece nos trabalhos da antropóloga britânica 

Margaret Mead, contemporânea de Virginia. E ainda que não haja a confirmação de que 

Woolf tenha lido os textos de Mead, existe uma semelhança crucial para a defesa de seus 

argumentos. No texto, ao analisar três sociedades africanas – os Arapesh, os Mundugumor e 

os Tchambuli – Mead conclui que o temperamento sexual e social das duas primeiras 

sociedades não parte do fato da diferenciação biológica entre homens e mulheres, como 

ocorre em nossa sociedade. Nas duas primeiras sociedades, os Arapesh e os Mundugumor, 

Mead constata que os temperamentos de homens e mulheres são iguais. Na terceira – os 

Tchambuli – há uma inversão destes temperamentos com relação a nossa sociedade: as 

mulheres apresentam comportamento agressivo e dominador, semelhantes aos que são 

imputados aos homens em nossa sociedade; já os homens são passivos. 

As diferenças entre indivíduos que são membros de diferentes culturas, a 

exemplo das diferenças entre indivíduos dentro do mesmo cultura, devem ser 

atribuídas quase inteiramente às diferenças de condicionamento, em 

particular durante a primeira infância, e a forma deste condicionamento é 

culturalmente determinada. As padronizadas diferenças de personalidade 

entre os sexos são desta ordem, criações culturais as quais cada geração, 

masculina e feminina, é treinada a conformar-se. (MEAD, 2000, p.269). 

 

Essa será uma chave de interpretação para Simone de Beauvoir, em O segundo sexo. 

De acordo com o argumento de Beauvoir, não há uma diferenciação entre as crianças nos 

primeiros anos. Até certa idade, meninos e meninas apresentam o mesmo tipo de 

comportamento não recebem nenhum tipo de estímulo característico de um comportamento 

tido como feminino ou masculino. Todavia, com o passar do tempo, determinados 

comportamentos são incentivados para ambos os sexos: as meninas, devem apresentar-se 

passivas diante da inquestionável supremacia dos meninos. Isso pode ser percebido na 

educação, por exemplo. Os trabalhos manuais, que exigem paciência, dedicação e 

sensibilidade são tipicamente femininos. Já os trabalhos que exigem técnica e concentração, 

são característicos de um comportamento típico masculino. 

Mas afinal, “as mulheres devem chorar”, e conformar-se com a condição a elas 

imputada pela sociedade, ou “se unir contra guerra”, subvertendo a sua “natureza” e 

questionando o militarismo que, na época de Virginia, era o discurso por excelência de uma 

sociedade patriarcal? Quem são essas mulheres que se insurgiriam contra a guerra? 
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A Sociedade das Outsiders, expressão imaginada por Virginia para caracterizar um 

grupo de mulheres instruídas que afirmaria sua posição contrária à guerra, foi idealizada nesta 

carta – que é um texto ficcional. De acordo com Woolf, 

[a]s Outsiders se comprometeriam, pois, não apenas a ganhar a própria vida, 

mas também a ganha-la tão habilmente que sua recusa a ganhá-la seria 

matéria de preocupação para o chefe. Também se comprometeriam a não 

ingressar em qualquer profissão hostil à liberdade, tal como a de fabricação 

ou aperfeiçoamento de armar de guerra. (WOOLF, 2019, p.99) 

 

E completa, 

[e]m termos gerais, a principal distinção entre nós, que estamos fora da 

sociedade, e vocês, que estão dentro da sociedade, é que, enquanto vocês 

farão uso dos meios proporcionados por sua posição – ligas, conferências, 

campanhas públicas,  nomes ilustres, e todos os recursos públicos desse tipo 

que sua riqueza e sua influência política colocam ao seu alcance – nós, 

ficando de fora, faremos experimentos não publicamente, com meios 

públicos, mas privadamente, com meios privados.( WOOLF, 2019, p. 99) 

 

Virginia participava de alguns grupos de mulheres feministas. Nestes grupos, dava 

palestras e pequenas comunicações. Provavelmente esta é a origem da Sociedade das 

Outsiders. Todavia, o que mais interessa neste trecho é o fato de que Woolf identifica os 

espaços público e privado como espaços de atividade de homens e mulheres, respectivamente. 

Os estudos – principalmente os antropológicos – posteriores e a própria multiplicidade 

característica do movimento feminista que começará a ser debatida a partir de meados dos 

anos 1970, com a segunda onda, darão atenção especial a esta constatação. A separação entre 

o público e o privado é mais um dos instrumentos de opressão entre mulheres e homens. 

Obviamente, considerando a família patriarcal burguesa da Europa e dos Estados Unidos.  

A crítica de Virginia Woolf ao espetáculo de violência que acontece nas guerras é 

fundamentada numa crítica ao patriarcado. Conforme já demonstramos, Woolf acreditava que 

há uma estreita relação entre o comportamento dos homens e uma espécie de necessidade 

“natural” (ou naturalizada) pelo conflito bélico. Na figura de seu pai Virginia sentiu na pele 

como se dava essa opressão que praticamente anulou as mulheres ao longo da história. Isso 

foi ainda mais nítido na Era Vitoriana, que ainda se desfazia na época em que viveu Woolf. 

As obras de Virginia Woolf oferecem às leitoras e leitores uma oportunidade única 

de entender como século XX foi marcado pelo surgimento de um movimento de mulheres que 

passaram a questionar o lugar que historicamente foi-lhes atribuído unicamente pela 
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necessidade que os homens tinham (e têm) desprezar o seu Outro. Necessidade esta, 

recordemos, fruto de uma masculinidade construída que precisa de reafirmação constante 

através das novas gerações. Como afirma a própria Woolf, “(...) [os homens] nos desprezam 

demais para se importar com o que dizemos” (WOOLF, 2019, p. 20). A crítica de Virginia em 

frases desse tipo chega com a mesma intensidade da violência secular que nós, mulheres, 

sofremos. Violências físicas, morais, sexuais, etc que nos colocaram sempre à margem de 

uma sociedade que, principalmente na modernidade, fundou seus alicerces na razão, esta, 

característica exclusiva dos homens. Às mulheres coube apenas a sensibilidade e o 

apagamento ontológico. 

Todavia, o próprio desenrolar dos acontecimentos históricos provou o contrário. Na 

época em que viveu Virginia Woolf, a derrocada da razão levou o mundo erigir uma pilha 

com milhares de mortos sobre as ruínas de cidades destruídas. “Mas a terra totalmente 

esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal” (ADORNO & 

HORKHEIMER, 1985, p. 16). A guerra foi o auge de uma cultura patriarcal que nunca 

hesitou em eliminar tudo o que via pela frente. Muitas vezes pelo prazer mórbido de subjugar 

o Outro. Isso coloca a literatura de Virginia Woolf no hall das obras fundamentais para 

entender o século XX . 
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