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O PURITANISMO COMO ARMADILHA: 

gênero e exclusão no romance A letra escarlate 
 
Introdução 
 
O objetivo deste ensaio é relacionar puritanismo e vida social, antes, 

demonstrar como a realidade social de negação ou fuga do mundo pode ser 
construída pela ética puritana. Se a assunção do puritanismo como cosmovisão e 
práxis for fruto de decisão consciente, o sujeito é responsável pelas conseqüências 
de suas rejeições religiosas do mundo. Caso ela seja inconsciente, ou anterior à 
decisão do sujeito, representa uma armadilha, pois pode retirar de uma pessoa as 
experiências de uma vida plena, uma vez que as renúncias são múltiplas e dirigidas 
às seguintes esferas da vida: econômica, política, estética, erótica, intelectual 
(Weber, 1982). 

O estudo de caso neste trabalho é literário, não historiográfico, e assume que 
a vida social influencia a literatura e vice-versa. No romance A letra escarlate, 
Nathaniel Hawthorne (1804-1864) recriou o ambiente puritano de uma comunidade 
na América do Norte do século XVII e ofereceu uma imagem da condição da mulher 
naquele contexto. Ao dialogar com aquele livro, pretende-se aqui, além de discutir 
temas ligados ao puritanismo e suas implicações pessoais e coletivas, pensar a 
condição da mulher na literatura de traço puritano e, por extensão, na vida social 
puritana. 

Dado seu caráter transdisciplinar, este ensaio adota uma leitura da obra de 
Hawthorne relacionada com suas condições sociais (pelo menos, com aquelas 
internalizadas por ele). Antes de ser uma imposição das ciências humanas à 
literatura – a ficção como um tipo de documento –, o exercício é autorizado pelo 
próprio caráter religiosamente intrínseco da obra. Sociologia, historiografia, teologia 
e literatura estão em diálogo aqui, não em concorrência. 

 
1 Puritanismo 
 
Em A terceira mulher: permanência e revolução do feminino, Gilles Lipovetsky 

pergunta a respeito das causas do que ele chama de a exceção estadunidense em 
relação à sexualidade, ligada a certa politização e juridicização das relações 
sexuais. Ele quer saber se o caso de exceção nos EUA é o primeiro de uma série, 
transformando-se em precedente que vai conquistar as democracias ocidentais, ou 
se é o único e vai permanecer assim. De passagem é possível dizer que o filósofo 
aposta na força do Velho Mundo para resistir ao modelo estabelecido nos EUA. 

 
Liga-se muitas vezes a exceção americana em matéria de relação com a 
sexualidade a seu passado puritano. Na imprensa, dos dois lados do 
Atlântico, é freqüente apresentar a cultura americana como um produto da 



herança dos pais peregrinos e da exagerada pudicícia do ascetismo 
protestante; diversas análises procuram mostrar os laços que existem entre 
uma religião que nega qualquer espécie de elemento sensual e emocional e 
a "guerra dos sexos" que prevalece na América (Lipovetsky, 2000, p. 89-
90). 
 

Se não há dúvida de que a tradição religiosa influencia a especificidade do 
caso, Lipovetsky considera que não é possível ficar somente com ela. 

 
Antes de tudo, nem é preciso lembrar, o ascetismo protestante não se 
desenvolveu exclusivamente em solo americano. Ora, na Europa onde 
nasceu, seus efeitos sobre a relação com o sexo não são em parte alguma 
equivalente ao que se pode observar do outro lado do Atlântico. Em 
segundo, a hipótese puritana não permite compreender o fato novo de que 
já não é a concupiscência como tal que se vê lançada ao opróbrio, mas o 
sexo como relação de poder, como sujeição e opressão do feminino. À 
condenação puritana dos prazeres sensuais sucedeu a excomunhão de 
todas as relações de dominação dos homens sobre as mulheres na esfera 
do sexo. Semelhante politização do sexo não pode ser reduzida a um 
vestígio do ascetismo secular protestante (Lipovetsky, 2000, p. 90). 
 

Lipovetsky afirma menos a tradição puritana e mais a emergência da força 
moderna do contrato e do direito para explicar a exceção estadunidense: "Como se 
sabe, a América foi concebida, desde a origem, como uma associação de indivíduos 
iguais ligados entre si por um contrato sujeito à aprovação de todos os interessados" 
(2000, p. 92). O teórico invocado para corroborar seus argumentos é Alexis de 
Tocqueville (1973), para quem as circunstâncias que presidem o nascimento de uma 
nação acabam por influenciar todo seu desenvolvimento e caráter nacional. 

Por um lado, a força do passado puritano na mentalidade dos cidadãos é 
insuficiente como única explicação causal da situação estadunidense em relação ao 
sexo. Por outro lado, se é certo que o puritanismo é inglês, não é demais lembrar 
que os ingleses puritanos que deixaram a Europa firmaram um pacto ainda no navio 
Mayflower para conquistar a América para a glória de Deus. 

Os ingleses que viajaram para fundar a Nova Inglaterra eram movidos por 
uma idéia: "O puritanismo foi quase tanto uma teoria política quanto doutrina 
religiosa. Logo que desembarcaram nessa costa inóspita, a primeira preocupação 
dos imigrantes foi, portanto, a de organizar-se em sociedade" (Tocqueville, 1973, p. 
195). Tratava-se da conquista de outra Terra Prometida, não mais "uma pequena 
tropa de aventureiros buscando fortuna além dos mares; é a semente de um grande 
povo que Deus vem plantar, com suas próprias mãos, em terra predestinada" 
(Tocqueville, 1973, p. 196). A tradição contratualista pode ser tomada como 
posterior à puritana – no mínimo, concomitantes – e o contrato firmado no navio 
antecede todos os outros assinados, todas as leis, em terras da Nova Inglaterra. 

 
Ainda que os Estados Unidos tenham sido colonizados por uma diversidade 
grande de grupos, foram os peregrinos e os seus textos sobre a travessia 
do oceano Atlântico, o pacto do Mayflower e as dificuldades encontradas no 
início da colonização que permaneceram mais fortemente no imaginário 



daquele país. Assim, os peregrinos se transformaram em heróis e a "saga" 
da travessia do Atlântico, em mitologia. Ainda hoje, a idéia de povo eleito – 
(re)construída pelos peregrinos a partir da Bíblia – é recuperada 
freqüentemente e tornou-se essencial para entender o imaginário norte-
americano (Junqueira, 2001).1 
 

O que é puritanismo, afinal? Para o senso comum o termo puritanismo está 
relacionado a questões sexuais. É preciso afirmar uma ampliação de sentido: a 
prática do ascetismo intramundano ou ética puritana não se resume à rejeição dos 
prazeres sexuais, puritanismo não é somente sexo. Também não é somente 
honestidade, embora o puritanismo seja mesmo um conjunto de moralidades que 
inclui a honestidade como um de seus frutos mais maduros. Também não é somente 
respeito à propriedade privada, vida religiosa, defesa da família nuclear, apologia 
das guerras justas, afastamento do gozo estético, limitação da reflexão e do livre 
pensamento, incentivo ao trabalho, frugalidade e economia. É tudo isso e mais. 

 
Desde o início da colonização, os puritanos manifestaram o desejo de se 
organizar em um corpo político civil. A terra prometida trouxe a esses novos 
"filhos de Israel" sua parcela de sofrimento. A fome, o frio e a doença 
dizimaram a pequena colônia. A metade dos pioneiros não resistiu ao 
primeiro inverno. Os sobreviventes, contudo, dedicaram-se ao trabalho. 
Uma boa colheita, no verão seguinte, os confortou, e eles a celebraram com 
um solene Thanksgiving, o Dia da Ação de Graças. Assim, os primeiros 
perus apareceram sobre as mesas para agradecer a Deus pelas suas 
dádivas. À cidadezinha que fundaram numa verde colina deram o nome de 
New Plymouth. Em 1627, um holandês, vindo de Nova Amsterdã, constatou 
a boa organização da cidade. Notou que a colônia possuía um governador e 
um conselho, cujos membros eram eleitos ou reeleitos a cada ano por toda 
a comunidade, regida por leis restritas, notadamente no que se referia a 
adultério e fornicação (Crété, mar. 2005). 
 

Não é caso de apresentar a genealogia do puritanismo, mas um recurso à 
história é viável: concepções que possam se chamar prototípicas de puritanismo 
sempre permearam o espírito e a práxis humana, mesmo que sob outros nomes ou 
rótulos, mesmo fora de contextos religiosos, mesmo longe do Ocidente. O que não 
impede a consideração de que houve uma radicalização cristã e depois protestante 
das idéias de luta contra o mal e o pecado, de ascetismo a favor de uma vida 
superior, de mortificação do corpo e da carne para elevação do espírito, de desprezo 
da história em favor da eternidade, do exercício do autocontrole e da frugalidade 
contra o gozo dos prazeres. Em resumo: rejeição do mundo. 

Já se tornou clássica na sociologia brasileira da religião uma não-definição 
proposta por Antônio Gouvêa Mendonça: "Não se pode (...) com exatidão dar uma 
                                                 
1 Liliane Crété apresenta uma visão matizada da opinião acima: "Atenção, porém: embora a epopéia 
dos peregrinos seja parte integrante da história americana e o Mayflower Compact tenha servido de 
modelo a outras possessões na região do Atlântico, não é tanto a esses pioneiros que se deve o 
mérito de conceber a América do Norte. Esse tem de ser creditado, sim, a outro grupo puritano que 
se estabeleceu na baía do Massachusetts, alguns anos mais tarde. É por esse motivo que o primeiro 
governador, John Winthrop, ficou com o título de fundador da Nova Inglaterra" (mar. 2005). 



definição do puritanismo. É um modo de ser, de ver os homens e as coisas sob o 
prisma da fé religiosa. É, essencialmente, um modo de viver" (Mendonça, 1984, p. 
37). Ver os homens e as coisas sob o prisma da fé religiosa significa ver as coisas 
através das lentes que sistematizam teologicamente determinada fé religiosa. 

 
2 Puritanismo e literatura 
 
Segundo o modelo do que foi proposto por Max Weber (2006) em relação à 

obra literária de John Bunyan,2 este ensaio tem a pretensão de dialogar com um 
autor puritano, Hawthorne, nascido em 1804 no porto de Salém, Massachusetts. 
Dialogar especialmente com o Hawthorne autor de A letra escarlate. 

Jorge Luis Borges proferiu conferência a respeito de Hawthorne em março de 
1949, no "Colegio Libre de Estudios Superiores", cujo texto foi publicado em seu livro 
Outras inquisições de 1952. Borges apresenta Hawthorne como um sonhador, 
escritor das fantasias de um mundo imaginário em forma de contos e romances. 
Literatura de gênero fantástico e alegorias que entraram na vida de Hawthorne 
desde muito cedo por causa de seu contato com os textos bíblicos. 

Como este ensaio é primeiramente sociológico, interessam as condições 
sociais anteriores ao registro do texto. Hawthorne era puritano por origem familiar e 
cidade natal. Ex-capital do puritanismo em a Nova Inglaterra, Salém era um local de 
nascimento que não deixava ninguém impune diante da ética puritana. 

 
(...) embora me sinta invariavelmente muito feliz em qualquer outro sítio, há 
dentro em mim um sentimento pela velha Salém, que, à falta de mais 
adequada expressão, devo contentar-me em denominar afeto. Este 
sentimento deriva muito provavelmente das fundas e velhas raízes que 
minha família lançou naquele solo. Vai para dois séculos e um quartel que o 
mais antigo emigrante bretão, que usava meu nome, apareceu na colônia 
inculta e ladeada de florestas que mais tarde se converteu em cidade 
(Hawthorne, s.d., p. 14-15). 
 

Desde guri Hawthorne travou contato com os atos de seus ancestrais 
perpetrados em Salém, por exemplo, a perseguição a bruxas e feiticeiras. 

 
(...) Não sei se estes meus antepassados cogitaram algum dia de se 
arrepender e pedir perdão ao céu das muitas crueldades que praticaram, ou 
se ainda estarão gemendo sob as pesadas conseqüências das mesmas, 
numa outra vida. Seja como for, eu, o presente escritor, como representante 
deles, tenho vergonha de mim mesmo pelos bárbaros feitos por eles 
praticados, e peço para que todas as maldições em que tenham incorrido 
sejam de mim afastadas agora e sempre – pois sempre ouvi dizer que elas 
passam de geração em geração, de acordo com uma sinistra e fatídica lei 
do destino que impende sobre a raça humana (Hawthorne, s.d., 15-16). 
 

                                                 
2 "A teologia do puritanismo está expressa, em seus termos mais radicais, nas obras de Milton 
(Paraíso perdido, 1667) e de Bunyan (O peregrino, 1678). Para Max Weber só a leitura deste último 
já é suficiente para se conhecer a atmosfera peculiar do puritanismo" (Mendonça, 1984, p. 38). 



Hawthorne apresentava-se como um homem atormentado por seu 
puritanismo, ou melhor, pelo recebido por herança de seus ancestrais; atormentado 
também pela teologia da predestinação radical do reformador João Calvino e dos 
calvinistas; atormentado ainda pela noção de soberania do Deus todo-poderoso, que 
esvazia o ser humano em suas potencialidades; por fim, atormentado pela noção 
inexorável de pecaminosidade, intolerância dos dogmas, obrigatoriedade dos frutos 
materiais e de outras doutrinas transformadas em exigência ética, moral ou prática. 

Ele foi um puritano atormentado consigo mesmo e que fez da literatura sua 
arte para retratar a realidade que observava, analisava, ajudava a construir e da qual 
fugia, às vezes, como eremita. Se Bunyan pode ser considerado um asceta ativo, 
instrumento de Deus que rejeita o mundo em luta pela sua transformação, 
Hawthorne deve ser entendido como um asceta passivo, aquele que evita o agir. 

Hawthorne fez da literatura um caminho particular de salvação e de expurgo 
do que ele chamava de maus traços puritânicos presentes em seus antepassados. 
Crítico silencioso, ou pouco ruidoso, do puritanismo e de sua inserção nele, 
reinventou o puritanismo, mas o receio do inferno não lhe permitiu abandoná-lo. Não 
lhe foi permitido um rompimento definitivo com os ancestrais e sua história de horror. 

Será possível a um escritor – tão dado ao ócio necessário à inventividade e 
criatividade – exercitar a ética profissional puritana de quem trabalha para a glória de 
Deus? "Hawthorne nunca deixou de sentir que a tarefa do escritor era frívola ou, o 
que é pior, culpada" (Borges, 1999, p. 63). Sem que assumisse explicitamente, 
Hawthorne retornou a Salém para trabalhar: "Senti como que a força do destino a 
impor-me que fizesse de Salém o meu lar" (Hawthorne, s.d., p. 17). Havia de ser em 
Salém, ali havia contas a pagar. Depois de ter estado fora de sua terra por longo 
tempo, voltou a ela para um trabalho convencional, no qual pudesse viver a ética 
reclamada de si pela família, ou por ele mesmo projetando seus demônios nos 
familiares ancestrais ou contemporâneos. 

Hawthorne assumiu posto de superintendência na alfândega dos EUA 
localizado em Salém. Foi no prédio daquela instituição que, num dia de chuva ao 
remexer em entulhos amontoados, ele encontrou a documentação antiga que o 
inspirou a escrever o romance A letra escarlate. "Este incidente reconduziu, de 
algum modo, meu espírito a seu velho trilho. Pareceu-me haver ali matéria para um 
conto" (Hawthorne, s.d., p. 39). 

Três anos depois de ter iniciado seu trabalho, com a mudança no governo dos 
EUA em 1849, veio a demissão por motivações políticas. Foi com a demissão que o 
espírito do escritor, do homem de letras, tomou conta dele novamente. Havia sido 
recolocado nos trilhos de sua vida, ainda que para desgosto da memória puritana de 
seus antepassados e de sua ética: "Estava-me alarmando desnecessariamente, 
porque a Providência havia planejado, em meu favor, perspectivas bem mais 
sorridentes do que as que eu poderia ter ideado" (Hawthorne, s.d., p. 46). 

Para uma grave contingência nada melhor do que o consolo advindo da 
racionalização que atribui à Providência as decisões e o destino. O puritanismo de 
Hawthorne não lhe permitiu escapar de uma explicação providencial para o caso de 
sua vida e demissão, o que foi para melhor de fato, os EUA perderam um 



funcionário, e a literatura, seu verdadeiro chamado, recuperou um autor em seu 
vigor. A letra escarlate apresenta-se como um clássico da literatura estadunidense, a 
respeito de uma sociedade fortemente influenciada pelos ideais vitorianos ingleses 
de moral e sexualidade, com uma dose paradoxal de relativização e tolerância. 

 
3 Puritanismo, literatura e gênero 
 
A introdução de A letra escarlate tem por título "O edifício da alfândega", na 

qual Hawthorne escreve um pouco a respeito de si mesmo, seu passado e retorno a 
Salém. O texto mescla realidade e ficção. Ao descrever uma sala daquele edifício 
muita coisa se revela do pensamento do autor (e, por extensão, da sociedade de 
seu tempo) acerca das mulheres. 

 
A dita sala está forrada de teias de aranha e repleta de pinturas antigas; o 
assoalho, coberto de saibro (...); e, do desleixo visível em todo o local, 
facilmente se infere tratar-se de um santuário ao qual raramente tem acesso 
o sexo feminino, com seus instrumentos mágicos, que são a vassoura e o 
esfregão (Hawthorne, s.d., p. 13). 
 

Naquele dia de chuva em que Hawthorne encontrou, ou alegou haver 
encontrado com fins literários,3 documentos antigos no edifício da alfândega de 
Salém, algo lhe tocou mais do que os interessantes documentos do passado. 

 
Mas o objeto que mais me chamou a atenção (...) foi um pedaço de pano 
vermelho, poído e desbotado. Havia em volta dele vestígios de bordados de 
ouro, muito gastos e deteriorados, de sorte que, do primitivo brilho, pouco 
ou nada já restava. (...) Este farrapo de tecido escarlate, – pois o tempo e o 
uso e a sacrílega traça o reduziram a pouco mais do que farrapo – a um 
exame atento, assumia a forma de uma letra: a letra maiúscula A. 
Procedendo a uma rigorosa mensuração, cada perna da letra contava 
precisamente três polegadas e um quarto de comprimento. Tem-se 
imaginado – disso não resta a mínima dúvida – que seria um motivo de 
ornamentação de vestuário; mas de que modo devia ser empregado, ou 
qual a categoria, honra ou dignidade a que, no passado, correspondia, isso 
era um enigma que eu tinha pouca esperança de solucionar, não obstante o 
singular interesse que em mim despertava. Meus olhos, como que cedendo 
a um fascínio, cravavam-se na letra escarlate. Decerto, algum profundo 
significado ela continha, que valesse a pena interpretar, significado que, por 
assim dizer, irradiava daquele símbolo místico e penetrava no mais íntimo 
de minha sensibilidade, mas logrando sempre evadir-se à análise de meu 
espírito (Hawthorne, s.d., p. 37-38). 
 

A letra escarlate encontrada por Hawthorne havia sido a prisão de Ester, a 
protagonista da história, aquela que se engravidou do Rev. Dimmesdale. Em Nova 
Inglaterra, longe do marido que supostamente havia morrido em sua viagem da 
Inglaterra para a América, uma vez que havia deixado para viajar depois de sua 
                                                 
3 Quanto à descoberta da letra escarlate e documentos vinculados a ela, Hawthorne confessa: "Uma 
coisa garanto apenas: a autenticidade das linhas gerais" (s.d., p. 39). 



mulher, Ester apaixonou-se pelo promissor pastor da comunidade de puritanos. Sem 
cumprir os rituais e o tempo previsto pelas leis religiosas de sua comunidade para 
novo casamento em casos de desaparecimento do corpo do marido morto, eles 
mantiveram relações sexuais. Ester ficou grávida e deu à luz Pérola. 

Como não houve meios de a comunidade puritana arrancar dela o segredo da 
paternidade da criança, nem mesmo pelo esforço dos magistrados e religiosos, 
depois de colocada para fora da cadeia, a cadeia foi posta em Ester, uma letra a 
exibir sempre e publicamente o seu adultério. Não poderia ser vista em público sem 
a letra no peito, pois a comunidade precisava saber e lembrar-se de seu ato. Ester 
passou a ser uma prédica viva contra o pecado. Só não foi condenada à pena de 
morte por causa da suspeita de que seu marido estivesse morto e também porque o 
pai da criança não se manifestou nem foi por ela denunciado. 

Os líderes da comunidade puritana acreditavam que o fato de Ester carregar 
exteriormente o sinal e a prova de seu pecado serviria de disciplina e adestramento 
às outras jovens que talvez passassem pelas mesmas tentações e provas. Às 
decisões da liderança puritana masculina, acrescenta-se que as mulheres também 
eram juízas severas de Ester. Muitas consideravam leve a pena de carregar no peito 
a letra escarlate de desonra pública para alguém que havia maculado a condição 
feminina puritana. 

 
— Senhoras, – principiou uma dama de má catadura já entrada na casa dos 
cinqüenta, – vou dizer-lhe um pouco do que penso. Seria muito vantajoso 
para o público, se nós, mulheres de idade madura e membros da igreja, que 
gozamos de reputação, tomássemos à nossa conta o julgamento de uma 
malfeitora como esta Ester Prynne. Que pensam as comadres? Se a 
rapariga comparecesse em juízo perante nós cinco, que estamos aqui 
reunidas, à fé de quem sou, teria de ouvir uma sentença bem diferente da 
que as dignas autoridades promulgaram (Hawthorne, s.d., p. 55). 
 

Ester passou a ser desprezada pela sua comunidade de irmãos. Por onde 
passava, sua presença era anunciada pela letra escarlate da vergonha em seu peito. 
Uma comunidade escolhida por Deus, eleita para abençoar o mundo, não podia 
aceitar o pecado; nem mesmo a alegria, o gozo, o contentamento, que são 
sentimentos humanos. Hawthorne esforça-se para criar a seu leitor a imagem de 
uma comunidade grave e séria, de pessoas com roupas escuras a cobrir o corpo 
todo, de relacionamentos respeitosos, frios e distantes. 

Apesar de ter sido mantida em sigilo a paternidade de Pérola, o ministro 
fornicador não teve anos tranqüilos em sua lide pastoral. Padeceu de muita angústia 
e sofrimento; não só, remorso e covardia acompanharam também a experiência 
daquele pregador, que era admirado por fiéis de todas as idades. Ele carregava na 
carne do coração o sinal que Ester ostentava no exterior do corpo junto às vestes. 

Dimmesdale havia sido formado dentro da mentalidade e da ética puritanas. 
Sua situação de tormento pessoal se agravava ainda mais na medida em que o 
médico Chillingworth, o legítimo marido de Ester chegado à comunidade, 
conhecedor da medicina do corpo e da alma, da farmacologia tradicional e da 
indígena, aproximava-se dele e com ele mantinha relações de amizade e confissão. 



Mesmo antes de conhecer a relação de Chillingworth com Ester, o médico já 
causava um sentimento estranho no pastor, misto de confiança e repulsa, admiração 
e desprezo. Ambos passaram a morar na mesma casa, a fim de que o médico 
cuidasse do pastor o tempo todo, pois a comunidade inteira estava preocupada com 
seu ministro. 

A saúde de Dimmesdale piorava diariamente a olhos vistos. O sentimento de 
pecado tomava conta de seu ser. A doença da alma estava matando o corpo. 
Desejava ele a morte a cada dia e com ela se encontrou ao final do romance sem 
poder desfrutar um único momento de paz na companhia de Ester e de sua filha 
Pérola. Sua paz consistiu em revelar-se à comunidade para em seguida abandoná-
la indo ao encontro do juízo divino, merecido juízo para quem tem uma noção 
exacerbada de culpa. 

 
Das muitas lições de moral que se desprendem da triste experiência do 
inditoso ministro, tomamos somente uma e assim a formulamos: "Sê 
verdadeiro! Sê verdadeiro! Sê verdadeiro! Mostra livremente ao mundo, se 
não o que em ti há de pior, ao menos alguns traços, dos quais se possa 
inferir o pior" (Hawthorne, s.d., p. 239). 
 

Como vivia Ester na comunidade de puritanos que deveria ser o seu lar e 
transformou-se em sua prisão? Por que, mesmo portando em seu peito a letra do 
escárnio e da vergonha, ela preferia continuar na grave comunidade puritana que a 
punia? Hawthorne aponta algumas perspectivas, que vão desde o sentimento de 
que as coisas têm de acontecer como acontecem, passando pela esperança de 
reatar o romance com o ministro Dimmesdale, até chegar à idéia mais forte: Ester 
sentia-se culpada, seu desejo era também o de punição. 

Lipovetsky sugere que o modelo normativo de mulher, mãe, dona-de-casa – a 
mulher de interior, como ele a chama – foi construído durante o século XIX e tornou-
se praticamente a missão da mulher, o seu sacerdócio. A mulher deixou de existir 
por si e encontrou sua raison d'être no servir aos outros: o sucesso da família (e da 
nação, por conseqüência) passou a depender dela. Por comparação entre eles, o 
trabalho do homem passou a ser classificado como da ordem contratual e o da 
mulher, como se fosse natural. 

Para evitar anacronismos na análise, uma vez que Lipovetsky fala de uma 
construção social no interior do século XIX, registra-se que, "embora seja um 
dispositivo contemporâneo dos tempos modernos, nem por isso o modelo da esposa 
no lar deixa de trazer a marca de princípios característicos das sociedades 
tradicionais" (Lipovetsky, 2000, p. 211). O modelo de mulher do interior é anterior à 
modernidade do século XIX, período em que se solidificou com uma ruptura ou 
novidade: o dispositivo da mulher no lar deixa de ser uma questão de aristocracia ou 
de renda e passa a ser uma questão de gênero. "De um lado, a mulher no lar 
perpetua uma tradição multimilenar; do outro, encarna um dispositivo moderno 
através de normas sociais dicotômicas, claras e simples, enraizadas nas exigências 
da 'razão' e da natureza" (Lipovetsky, 2000, p. 212). De um lado, uma tradição 
tradicional; de outro, uma tradição inventada. 



Em meados do século XIX, Hawthorne publicou a história de uma mulher dos 
primórdios da colonização inglesa na América do Norte. "Viveu ela no período que 
medeia entre os primeiros tempos de Massachusetts e o final do século XVII" 
(Hawthorne, s.d., p. 38). Talvez possa ser atribuída ao escritor a confusão de 
construir a protagonista do romance no passado com as expectativas colocadas 
sobre a mulher de seu presente. Embora separadas por décadas, pelo menos uma 
mesma condição identificava-as: Ester e as mulheres contemporâneas de 
Hawthorne não eram senhoras de si (segundo a condição adquirida pela mulher no 
século XX). Ainda que Ester pudesse trabalhar, sua situação estava longe de 
configurar a de uma família puritana normativa. 

Qual a opinião puritana de Hawthorne a respeito das mulheres? Como 
exemplificar a confusão que fazia entre as mulheres de seu tempo e as do passado? 
"Era a arte de costurar, então, como agora, quase a única de que uma mulher podia 
lançar mão" (Hawthorne, s.d., p. 82). As mulheres podiam fazer poucas coisas, 
segundo o ordenamento social puritano. Pior ainda para Ester, que excluída da 
sociedade e vivendo longe dela passava os dias "entretida a trabalhar com a agulha 
à janela do chalé" (Hawthorne, s.d., p. 82). 

Apesar de isolada e de não poder contar com ninguém, Ester não sofria 
necessidades, nem Pérola, graças ao fato de ser perita na arte de costurar. 

 
Seus bordados eram vistos nos tufos da gola do governador; os militares 
usavam-nos em suas fardamentas e os ministros de culto em suas togas; 
adornavam as touquinhas das crianças; baixavam à terra com as mortalhas 
dos defuntos, para com o rodar do tempo se desfazerem em pó. Só não 
consta que sua perícia fosse, uma única vez, solicitada para enfeitar o 
branco véu destinado a cobrir o puro rubor de alguma noiva. A exceção 
demonstrava insofismavelmente o rigor com que a sociedade continuava 
olhando para seu pecado (Hawthorne, s.d., p. 84). 
 

Ester não tinha a opção de não trabalhar, como algumas mulheres do século 
XIX, e suas ambições não iam mais longe de que sua subsistência e a de Pérola, 
para isso costurava. Hawthorne revela em seu romance que "as mulheres sentem 
um prazer, incompreensível ao outro sexo, nos delicados lavores da agulha" (s.d., p. 
84). Esgotadas suas encomendas, Ester empregava boa parte de seu tempo a 
confeccionar roupas para os pobres. Costurava sempre: "Deste modo, Ester Prynne 
chegou a ter um papel que representar no mundo" (Hawthorne, s.d., p. 85). 

 
Conclusão 
 
O puritanismo é uma lente pela qual o mundo é enxergado e construído pelo 

sujeito. É uma armadilha porque retira de um ser humano a possibilidade de vida 
integral, em certo sentido, por deslocar os interesses do histórico para o além. A vida 
e a literatura de Hawthorne foram influenciadas pela cosmovisão puritana. Seus 
medos e anseios nunca o abandonaram e sempre estiveram presentes nas páginas 
de seus contos e livros. 



Em A letra escarlate Hawthorne revela um traço perigoso do puritanismo 
como armadilha para a vida social: a condição de marginalização da mulher. A 
interpretação puritana da vida coloca a mulher em condição de submissão ao 
homem. No século XVII (período de vida da personagem Ester), no século XIX 
(período de vida do autor) ou hoje (século XXI), a condição da mulher para a ética 
puritana é uma de exclusão do centro das decisões políticas concernentes à 
sociedade. À mulher fica destinado o ambiente próprio do lar, do interior da casa. 

Mesmo com todas suas conquistas, o século XX revelou que ainda há muito 
para ser feito com o objetivo de emancipação da mulher. Conhecer o perigo do 
puritanismo como armadilha é importante porque o modelo estadunidense alcançou 
outros países das Américas e do mundo. Religiosamente os EUA entendem-se 
como a nação escolhida por Deus para abençoar todas as outras (destino 
manifesto), o que significa impingir seu modelo ao mundo, inclusive, ainda hoje e 
para muitos cidadãos estadunidenses, o puritanismo de seus pais fundadores. 

Fugir da armadilha do puritanismo era o desejo de Hawthorne, por isso ele 
encerra o romance A letra escarlate apostando em tempos novos, mais 
desanuviados, nos quais, com o mundo mais amadurecido, "(...) na hora marcada 
por Deus, uma nova verdade seria revelada, verdade destinada a estabelecer as 
relações entre homem e mulher sobre fundamento mais seguro de mútua felicidade" 
(Hawthorne, s.d., 242). Ainda mais porque a profetisa das novas possibilidades era 
uma mulher adúltera, que carregava uma letra escarlate em seu peito. 
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