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RESUMO 

 

 

O avesso e o rasgo do bordado: o abjeto como resistência na literatura de autoria 

feminina 

 

Este estudo busca oferecer uma leitura das obras góticas Frankenstein (1831/2003), de Mary 

Shelley, e O morro dos ventos uivantes (1847/2021), de Emily Brontë, a partir da temática do 

abjeto, conceito psicanalítico desenvolvido por Kristeva (1982), e suas conexões com as 

construções freudianas de Unhemliche, mal-estar civilizatório e a relação da psicanálise com a 

arte. Para isso, seguindo preceitos que orientam a relação entre literatura e psicanálise em prol 

de uma leitura que crie pontes teóricas e simbólicas e sustente os limites dos dois campos, 

utilizamos as formulações ricœurianas de mimesis I, II e III. Nesse sentido, o fio condutor de 

análise é a potência e agência do abjeto, que cria uma tensão constante entre as margens e o 

centro. Essa característica disruptiva indica para a construção de um entre-lugar fronteiriço que 

torna possível a criação de um espaço de existência e resistência. Encontramos reverberações 

dessa subversão do discurso a partir do signo da marginalidade no trabalho de mulheres 

escritoras de horror dos séculos XVIII e XIX, que apontam para maneiras de subversão da 

lógica fálica a partir de narrativas de resistência. 

 

Palavras-chave: Abjeto; Discursos de resistência; Psicanálise e literatura; Autoria feminina; 

Gótico.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The backside and the tearing of the embroidery: the abject as resistance in literature of 

female authorship 

 

This study seeks to offer a reading of two gothic novels: Mary Shelley’s Frankenstein 

(1831/2003) and Emily Brontë’s Wuthering Heights (1847/2021), from the idea of the abject, a 

psychoanalytical concept developed by Julia Kristeva (1982), and its connections to Freudian 

formulations. To do so, this work aims to follow precepts that guide the relationship between 

literature and psychoanalysis in order to provide a reading which is able to create theoretical 

and symbolical bridges between them and that sustains the limits of both fields, by utilizing 

Ricœur’s concepts of mimesis I, II and III. In that sense, the thread that connects our analysis is 

the power and agency of the abject, able to create constant tension between the margins and the 

center. This disruptive feature points to the construction of a borderline in-between that enables 

the creation of a space of existence and resistance. Reverberations of this subversion of the 

discourse through the sign of marginality were found in the works of horror female authors 

from the 18th and 19th centuries, which indicate ways of subverting the phallic logic through 

narratives of resistance. 

 

Palavras-chave: Abject; Discourses of resistance; Psychoanalysis and literature; Female 

authorship. Gothic.  

 



INTRODUÇÃO 

 

Ler e estudar acerca da literatura gótica e do abjeto sempre estiveram presentes em 

minha trajetória pessoal e formativa. O encontro com narrativas de horror ou de estranhamento 

desde cedo foi responsável pela percepção dos atravessamentos dessas instâncias na vida diária. 

Não me desenvencilhei da temática na vida acadêmica, inserindo-a, sempre que possível, em 

análises e escritos. Tive a oportunidade de poder iniciar um percurso nesses estudos no Trabalho 

de Conclusão de Curso da graduação em Psicologia, que inevitavelmente me trouxe para essa 

pesquisa, e que, quanto mais adentro, mais parece desenvolver caminhos, portas e subsolos. 

Também concordo com Secches (2020, p. 15) ao dizer que “toda pesquisa começa com uma 

primeira leitura”, e é com alegria que entendo que desde os livros infantis com temáticas 

assustadoras, minha posição em relação a eles fora de curiosidade e fascínio, nunca repugnância 

ou medo. Fico satisfeita ao perceber que esse posicionamento ainda se mantém, e que talvez 

ele tenha sido o catalisador de um desejo para a pesquisa. Que continuemos observando o horror 

e o abjeto com olhos sempre curiosos e atentos, para que não percamos o momento em que eles 

piscam sutilmente para nós.  

Essa dissertação busca oferecer uma análise acerca da manifestação do abjeto enquanto 

resistência utilizando como baliza a leitura de dois romances góticos de autoria feminina do 

século XIX, Frankenstein (1831/2003), de Mary Shelley, e O morro dos ventos uivantes 

(1847/2010), de Emily Brontë. O fio condutor do estudo e seu objetivo principal é compreender 

como as manifestações do abjeto encontradas nos dois romances possibilitam a construção de 

um discurso de resistência ao discurso hegemônico acerca do feminino. Essa tese que tentamos 

construir ao longo de nosso texto ainda não encontra amplo repertório acadêmico específico. 

Os trabalhos com a temática do abjeto e da abjeção que mapeamos destacam a emergência de 

corpos dissidentes na cultura, a relação mãe-bebê e as formações escatológicas do abjeto, como 

as fezes e o vômito. Outros trabalhos, como O local da diferença (2005), de Seligmann-Silva, 

utilizam o conceito para pensar desdobramentos culturais da contemporaneidade a partir do 

trauma.  

Decidimos, então, nos pautar na obra seminal de Julia Kristeva, Powers of horror: an 

essay on abjection (1982), para reconstruirmos o caminho desenhado pela autora no que tange 

às bifurcações do abjeto: seu viés individual, presente na trajetória dos sujeitos; e seu viés 

social, que o conecta à fragilidade dos limites e estruturas do que conhecemos como civilização, 

e que está calcada na barbárie. A tensão constante entre as margens e o centro do que se 

constituiu a partir da modernidade capitalista nos forneceu a pista de que é a partir da construção 
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desse entre-lugar fronteiriço que se torna possível encontrar um espaço de existência e 

resistência para grupos marginalizados. Encontramos reverberações dessa subversão de 

discurso a partir do signo da marginalidade no trabalho de mulheres escritoras dos séculos 

XVIII e XIX. Dessa forma, nossos objetivos específicos são: a) compreender o sofrimento 

psíquico e social decorrente da Modernidade, em especial no que tange à condição feminina; 

b) investigar a escrita e a literatura gótica enquanto possibilidade de resistência da mulher; c) 

explorar aspectos da teoria psicanalítica acerca do abjeto, do horror, do estranho e da arte; d) 

construir elementos para uma psicanálise mais crítica a partir da literatura.  

  Quanto à metodologia, nosso estudo se insere no campo hermenêutico, em especial, no 

trabalho desenvolvido por Paul Ricœur e analisado por Gentil (2004). Nos atentamos 

especialmente ao diálogo entre literatura e psicanálise, almejando manter a tensão de suas 

fronteiras e não tropeçar em generalizações ou interpretações excessivas que, como pontuam 

Almeida et al (2013), poderiam aniquilar a potência de ambas. Para tanto,  elencamos elementos 

e imagens narrativas que elucidassem aspectos que a psicanálise continuamente se propõe a 

explorar. Elegemos as ideias do avesso e do rasgo do bordado para ilustrar nosso processo de 

pesquisa que se assemelha ao próprio gênero gótico. Em um primeiro momento, ao invés de 

olharmos para a imagem construída pelo bordado, finalizada e sem falhas, iremos virar o 

bastidor, de forma a encontrar a laboriosa e caótica trama de fios latentes que o compõem a 

partir da leitura de Frankenstein (1831/2003). Posteriormente, frente à contradição civilizatória 

e o embaralhar de cartas no que tange o campo do gênero em O morro dos ventos uivantes 

(1847/2021), vislumbramos um rasgo que atravessa a trama e o bordado. Esse rasgo será 

esgarçado dentro dos limites deste trabalho, expondo o que se vê para além do periclitante 

equilíbrio entre civilização e barbárie mantido pela trama de fios. 

 Em um nível social, podemos pensar no bordado como emoldurado pelo bastidor da 

Modernidade capitalista. Destacando nesse cenário o quesito gênero, podemos pensar em jogos 

de poder, de ideologia e de interesses que acabaram por levar as mulheres, historicamente, a 

encontrar vias laboriosas e sinuosas para se manter existindo. As tramas tecidas por elas têm 

indicado novas maneiras de construção de suas existências. Essa ação faz com que assumam 

posturas ativas, e não passivas, no tecer de seus percursos no feminino, na feminilidade e na 

expressão de si. Em um nível psicanalítico, compreendemos que o labor do cruzamento dos fios 

e seu aparente caos também se assemelha ao trabalho do inconsciente e ao das associações, 

rupturas e retomadas que o psiquismo faz na tentativa de encontrar caminhos para a satisfação 

pulsional. Portanto, o tecer e o bordar, atividades historicamente atribuídas de forma 

compulsória às mulheres, são vistas por nós em seu potencial subversivo, de forma semelhante 
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à proposta de Benjamin de escovar da história à contrapelo (1940/1985).  

Para Rivera (2020), de forma semelhante à Benjamin (1940/1985), a psicanálise está em 

um lugar oposto à perspectiva que considera a História como uma narrativa unívoca, linear, e, 

principalmente, hegemônica. Para a autora, a lógica diferenciada da psicanálise permite o 

apontamento dos remendos do discurso ideológico dominante, e deveria incitar possibilidades 

de construções múltiplas, não-lineares e fragmentadas. Assim, em análises sociais críticas, 

pode-se desenvolver uma escuta/leitura que sublinhe “fatos falhos” (Rivera, 2020, p. 11), de 

forma similar à escuta psicanalítica clínica de atos falhos que reposiciona os sujeitos e a 

linguagem. O destaque de tais fatos falhos possibilita “dissonâncias e quebras de sentido, 

suspendendo imagens e discursos encobridores, para que ressoem suas latentes linhas de força” 

(p. 11). É nessa perspectiva que  almejamos observar as intricadas relações, sobreposições e 

contradições dos complexos caminhos dos fios do bordado que são, na verdade, os responsáveis 

pela existência e manutenção da ordem superficial, ou seja, parecem ser a própria tessitura 

social. Observaremos, portanto, a cultura através das obras selecionadas e a partir de seus 

fantasmas e ruínas.  

Esse trabalho teórico analítico também se pauta na proposta de Tânia Rivera (2020) 

acerca da compreensão das relações e posições no que ela denomina “uma confusão de linhas 

perspectivas nas quais se marcam com força aquelas do poder e da dominação” (p. 8). Indo de 

encontro à metáfora da trama de fios, pensamos ser essa dissecção, como aponta Rivera (2020), 

também algo ao qual visa a psicanálise, principalmente ao “medir suas coordenadas [do sujeito] 

em relação ao ‘centro’ e escutar sua fala periférica” (p. 8).  A psicanálise e o gótico parecem 

remeter ao mesmo questionamento, nas palavras de Ricœur (1991/2010b): “o que é que cada 

um de nós faz de seus próprios fantasmas?”. Ele expande a pergunta: “Esse homem pode viver 

com seus fantasmas, pode suportá-los, transformá-los em algo criador, ou, muito pelo contrário, 

esses fantasmas lhe bloqueiam o acesso à realidade, sendo consequentemente fontes de 

sofrimento?” (p. 217). Nossa hipótese é de que algumas obras da tradição de escrita de horror 

gótico de autoria feminina conseguiram entrever possibilidades de transformação a partir do 

ato criador, tecendo em suas obras espaços de resistência, subvertendo o discurso marginal que 

lhes era imposto ao tomar o controle dele a partir das margens.  

 Kristeva (1982) já apontava para a potência e agência da escrita feminina ao refletir que 

a imagem da mulher intelectual e capaz também não escapa ao grotesco, já que põe em xeque 

a suposta implacabilidade da razão, historicamente atrelada ao elemento masculino. É de seu 

não-lugar e adentrando o território do “pai-linguagem” (Punter, 2016) que a mulher escritora 

conseguiu utilizar o próprio mecanismo que a expurgou para se criar. Como relembra Kristeva 
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(1982, p. 2), “de seu lugar de banimento, o abjeto não cessa de desafiar seu mestre”. Para 

adentrar a esse campo de análise, destacamos duas personagens centrais dos textos selecionados 

que corporificam o abjeto: a Criatura1, em Frankenstein, e Catherine Earnshaw, em O morro 

dos ventos uivantes; uma, criatura monstruosa costurada a partir de cadáveres; a outra, mulher 

“selvagem”, considerada louca, que se apresenta através da fantasmagoria.  

Essas personagens parecem corresponder a duas esferas do abjeto abordadas por 

Kristeva (1982): a borda da não-existência e a borda da alucinação. Entendemos que a Criatura 

pode se apresentar como representante de um ser não-existente, pertencente a um não-lugar, 

enquanto Catherine parece apresentar dimensões alucinatórias ao ser constantemente inserida 

no reino da “loucura”. Ambas, em determinados momentos dos romances, chegam à sua forma 

máxima enquanto cadáveres: a Criatura materialmente construída a partir deles, e Catherine, 

que vaga pela propriedade de Wuthering Heights após sua morte. Portanto, é possível pensar 

que as duas personagens representam a abjeção em suas formas últimas, o cadáver e o fantasma, 

segundo Kristeva (1982), se configurando enquanto fontes valiosas para uma exploração das 

manifestações do abjeto na literatura de autoria feminina. 

No tocante à metodologia de análise das obras, utilizaremos a proposta sistematizada 

por Gentil (2004), a partir de Ricœur. Em Para uma poética da modernidade, Gentil (2004) 

propõe uma estrutura de compreensão de narrativas ficcionais a partir das possibilidades 

investigativas desenvolvidas por Ricœur. Em uma reelaboração do conceito aristotélico de 

mimesis a partir de contribuições de diferentes teorias e campos do saber, Ricœur criou um 

sistema tripartido para compreender as referências do discurso à realidade. O trabalho de Gentil 

consistiu em sistematizar esse modelo e testá-lo, de forma a localizar a obra ficcional na história 

e delimitar suas interações e produções de sentido. Ricœur concebe que a obra de ficção não é 

apenas uma repetição ou cópia da realidade externa que a inspira, mas também não pende para 

o extremo oposto de considerá-la um exercício imaginativo sem relações com outros eventos, 

como que existente num vácuo temporal e espacial: “a dimensão narrativa é constitutiva da 

compreensão de si. Possui o caráter de ser simultaneamente histórica e ficcional” (1991/2010b, 

p. 214). Nessa perspectiva, o autor considera que a mimesis compreende também a poiesis, ou 

seja, uma dimensão ficcional própria que parte da materialidade (Gentil, 2004). Gentil (2004) 

ressalta que qualquer produção discursiva: 

                                                           
1 Escolhemos utilizar, neste trabalho, a palavra Criatura para nos referimos à criação de Victor Frankenstein por 

se tratar de uma palavra no feminino, apontando para a tese de que a criatura corporifica as questões da condição 

feminina já desenvolvida por Soares (2015). Primordialmente, contudo, a escolha da nomenclatura se deu devido 

à sua relevância na construção da proposição de que ela foi gerada, criada artificialmente, assim como defendemos 

que as autoras o fizeram em relação às suas posições enquanto “mulheres escritoras”.  
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trata-se de um discurso que é feito por alguém, que nasce, portanto, de uma 

determinada experiência da realidade e o diz para alguém, alguém que também 

vive numa determinada (outra) realidade, tem sua experiência dessa realidade e 

vai assimilar o que lhe é dito de alguma maneira, ‘assimilação’ através da qual 

o que foi dito retorna à realidade, ao mundo da experiência e da ação humanas, 

de onde nasceu (p. 56). 

 

Essa definição abarca o que é denominado de mimesis I, II e III – os três momentos em 

que Ricœur desdobra o conceito de mimesis, criando um círculo ou arco. Nele, se distinguem: 

I) a referência e o contexto que envolve a obra; II) a composição em si; III) o ponto de chegada, 

o espectador, o leitor. A configuração circular da mimesis de Ricœur compreende que a 

narrativa parte de uma experiência anterior à sua criação, e na qual está embebida, e se completa 

e realiza em uma experiência posterior, que depende do leitor e do novo momento histórico, e 

que lhes dão sentido. 

O primeiro momento, mimesis I, segundo Gentil (2004), corresponde à realidade ou 

contexto em que a obra surge, e a qual permanece conectada. Essa etapa da mimesis, diz respeito 

não só à análise do período histórico e da cultura, mas, também, às influências de uma tradição 

narrativa, uma linha de conhecimento e arte a partir das quais a obra desponta. Não 

compreender esse enraizamento é ignorar que, sem ele, a obra se faz incompreensível. Ricœur  

compreende que um discurso não pode ser compreendido fechado em si mesmo. Para 

compreendê-lo, é necessário retornar ao seu contexto prévio, ou pré-configurante (Ricœur, 

1983/2010c). 

O segundo momento, mimesis II, é a configuração narrativa da obra propriamente dita, 

ou seja, a maneira pela qual a ação humana se desenrola no texto. A perspectiva de Ricœur 

(1983/2010c) em relação à totalidade de sentido da obra é interessante, pois, apesar de 

compreendê-la enquanto uma unidade de sentido por si só, ela apenas pode ser compreendida 

plenamente se posta em relação às mimesis I e III, ou seja, em relação ao seu contexto e 

refiguração posterior. Essa refiguração, a mimesis III, se dá na intersecção entre o texto escrito 

e o mundo do ouvinte ou leitor, momento em que o leitor apreende o conteúdo primordial do 

texto, algo com o qual é difícil lidar, mas que promove transformação. O leitor, a partir desse 

encontro com o mundo do texto, recria sentidos e significados, dotando a obra de um sentido 

inédito e único. Assim, cada leitura do texto feita por um leitor diferente em seu período 

histórico e bagagem individual específicos é uma leitura nova, singular, e que adiciona uma 

camada à infindável soma de sentidos da obra. É a mimesis III, portanto, o momento 

fundamental para que o potencial resistente da obra consiga alcançar o leitor em seu processo 

de refiguração, atingindo-o, de forma propositada ou não, com o questionamento social que 
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muitas vezes propõe. 

Esse posicionamento insere a narrativa, de acordo com Gentil (2004), em uma história 

maior. Compreendemos que essa perspectiva metodológica pode ser de grande valia para a 

leitura crítica que empreendemos neste trabalho. Como partimos do pressuposto de que a obra 

ficcional é produto e sintoma de um momento histórico e de uma determinada sociedade, e que 

deles participa, é valiosa a contribuição de Ricœur de que a inscrição da obra em uma história 

possibilita sua mimesis. É importante mencionar, que, ainda de acordo com Gentil (2004), em 

uma linha teórica que dialoga com o campo psicanalítico, a leitura e o estudo acadêmico de 

uma obra não devem ser meras reduções ou traduções, tentativas de comprimi-la para provar 

ou ilustrar determinadas teorias. Na perspectiva de Ricœur (1988/2010a; 1986/2010b), essa 

leitura deve ser elucidativa, atenta, disposta a revelar as muitas dimensões que um texto pode 

carregar, explicitando elementos que possam ajudar na compreensão de certos aspectos da 

experiência humana ali registrados. Isso significa, também, retirar o autor de seu pedestal, e 

compreendê-lo como um sujeito de seu tempo, constituído e constituinte de sua materialidade, 

capaz de trabalhar com as ferramentas que possuía.  

Ler as possibilidades de resistência entremeadas nas linhas das obras selecionadas é 

viável pela sua ligação imperturbável com as especificidades de seu momento histórico. Assim 

como a investigação de mecanismos que as compõem, suas contribuições à Psicanálise e a 

ilimitada recriação de significados pelos leitores também depende da compreensão de que o 

retorno ao mundo do qual veio é imprescindível para a experiência da obra. O estudo 

empreendido por nós parte de conceitos aos quais tivemos acesso em um momento posterior à 

vida das autoras, que permitem um olhar diferenciado a um processo já realizado, o de 

resistência à ideologia hegemônica. É importante mencionar a análise de Gentil (2004) de que 

Ricœur se referia a uma recepção da obra mais rica do que somente a mera transposição ao 

leitor do universo e das intenções do autor, mas a uma autonomia da narrativa. Isso significa 

que o mundo do texto não é exibido ao leitor, mas se abre como uma porta, para que ele possa 

habitá-lo. 

A teorização de Ricœur é ainda mais adequada ao estudo proposto por ser sua própria 

tentativa de compreender outros gêneros narrativos que não somente a tragédia grega que 

embasou a noção aristotélica de mimesis. Ricœur, assim como Gentil (2004), valida seu arco 

mimético com o romance, a forma literária emblemática da Modernidade. O gênero acompanha, 

registra e reflete sobre as maneiras de viver e de ser do homem moderno, sendo ele, de acordo 

com Gentil (2004), uma forma literária ainda em desenvolvimento. Para a Psicanálise, observar 

o romance é uma oportunidade importante, como aponta Kehl (2001a), de se deparar com 
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sínteses da experiência da vida moderna dotadas de sentido próprio, variações de situações, e, 

principalmente, seus modos de enfrentamento e denúncia. 

Ricœur compreende o romance como um campo privilegiado de acesso às novas e 

complexas maneiras de experienciar o tempo e a existência, devido às suas possibilidades de 

experimentação textual (como a alteração entre tempos verbais, diferentes posicionamentos e 

vozes narrativas, ambiguidades, e a diferenciação entre autor, narrador e personagem) (Ricœur, 

1991/2010b). À medida em que o gênero romance esgarça os limites pré-estabelecidos da 

literatura, e ainda hoje continua a desafiá-los, ele se torna capaz de expressar a fragmentada e 

confusa experiência moderna.  

Gentil (2004) também aponta para a importante concepção ricœuriana de metáfora, 

recurso largamente utilizado na literatura e, em especial, em romances ficcionais. No gênero 

gótico, especificamente, as construções metafóricas são essenciais para a sedimentação das 

críticas e denúncias sociais (Punter, 2016). Na análise ricœuriana, os enunciados metafóricos 

possibilitam uma dimensão de realidade para a linguagem da obra. Apesar de soar contraditória 

inicialmente, a ideia de Ricœur é de que a metáfora não substitui e nem interage com a realidade, 

mas se mantém em um estado de tensão com ela.  

Frequentemente, os estudos relacionados à metáfora a consideram um recurso 

estilístico, somente, que ornamenta o texto ou encanta o leitor, que produz somente efeito, e 

não conhecimento, como pontua Gentil (2004). Isso faz com que textos poéticos e ficcionais 

que se utilizam de metáforas tenham seu potencial e validade questionados. Ricœur pretendeu 

contestar essa perspectiva, propondo que, se a metáfora parte de um significado literal pautado 

na realidade, ela pode dizer algo sobre o real de maneira única, não acessível a outros formatos 

ou discursos. Portanto, para a compreensão plena de um enunciado metafórico, a sua relação 

com a realidade a partir do significado literal não pode ser ignorada. 

 As considerações de Ricœur e a leitura de Gentil colocam em evidência o fato 

comumente esquecido de que na metáfora está presente o real. Tal perspectiva é primordial para 

as reflexões que pretendemos empreender neste trabalho, pois partimos do pressuposto de que 

é a partir das metáforas do horror e do abjeto que se faz possível denunciar, criticar e, também, 

resistir. Elas possibilitam que o leitor perceba semelhanças e faça comparações até então 

desconhecidas, trazendo algo novo à medida em que permite o acesso a uma nova dimensão da 

realidade. Gentil (2004) destaca o termo “referência metafórica” (p.189), conceito de Ricœur 

que pretende aludir a essa capacidade da metáfora de referenciar a realidade de modo indireto 

a partir de um enunciado literal que causa estranhamento, fazendo com que se manifeste um 

novo significado, uma nova referência, novas nomeações da realidade.  
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No contato com o leitor, no momento de mimesis III, o texto se abre em um mundo que 

se funde ao de quem lê, e os enunciados metafóricos refiguram o mundo do leitor (Ricœur, 

1983/2010a). É esse, para Gentil (2004), o mais potente e interessante paradoxo da ficção, e 

que a faz tão cara aos estudos psicanalíticos: a suspensão da percepção, a partir dos recursos 

ficcionais (em especial, os enunciados metafóricos), promove um aumento da nossa visão da 

realidade. Aqui, a percepção de Ricœur apresentada por Gentil (2004) se assemelha à 

proposição de Bosi (1996) acerca da potência das narrativas de resistência, que germinam na 

zona fértil da ficção que não se limita ao “modo de ser-dado”, mas aponta para o “poder-ser” 

(Gentil, 2004, p. 231).  

Nosso percurso teórico analítico foi dividido em três capítulos. O primeiro se dedica a 

explorar o contexto no qual surgiu o gótico, e, principalmente, em que despontaram as autoras 

elencadas. Procedemos, assim, a uma análise da conjuntura histórica, social e cultural que 

possibilitou a emergência desse gênero literário e das obras analisadas. Ou seja, buscamos 

compreender o processo da mimesis I no que tange ao gótico. Compreendemos a criação do 

gênero enquanto parte de um movimento histórico mais amplo, como um sintoma à gênese do 

que entendemos por Modernidade. A partir disso, discutimos a complexidade da escrita 

feminina de horror do período, bem como o potencial subversivo do gótico advindo 

especialmente da monstruosidade. Partindo da crítica à Modernidade de Benjamin, aliada aos 

apontamentos de Punter que se entrelaçam às descobertas e análise freudianas, foi possível 

pavimentar o caminho para a compreensão do trajeto da autoria feminina nesse período 

histórico e, principalmente, da literatura enquanto um palco de disputa ideológica, de onde pode 

surgir o discurso de resistência.   

Nos dois capítulos seguintes, empreenderemos, em cada um deles, uma leitura e análise 

das obras de Shelley e Brontë, atreladas a cotejamentos de elementos biográficos de suas 

autoras. Devemos ressaltar que não objetivamos empreender uma análise “patográfica” 

(Chaves, 2018, p. 9) das escritoras, relacionando suas criações artísticas a experiências 

traumáticas de forma psicologizante. A proposta é buscar elementos que conectem suas 

incursões na autoria às suas ressonâncias textuais, de forma a ler de maneira contextualizada e 

histórica o tecer de seus discursos de resistência. Cada capítulo será dividido em três seções 

denominadas “prólogo”, “corpo” e “epílogo”, correspondentes ao círculo mimético ricœuriano 

e referentes aos processos de mimesis I, II e III.  

O prólogo é comumente definido como um texto que faz introdução à obra, 

normalmente, com considerações, dados biográficos dos autores (Secches, 2019) ou, até 

mesmo, um comentário do próprio escritor, de forma a realizar uma primeira inserção do leitor 
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no mundo da história. Considerando que o termo advém das tragédias gregas, campo onde o 

próprio conceito de mimesis aristotélico teve início, o entendemos como adequado, 

principalmente pelo fato de, assim como o epílogo, resistirem até a atualidade enquanto 

importantes elementos textuais. Nele, pretendemos observar as condições que fizeram possível 

a escrita das autoras, bem como encontrar as sustentações históricas, políticas, sociais e 

individuais para compreendermos as metáforas à criação autoral que aparecem em suas obras.  

Na seção dois, “corpo”, referente à corporificação corruptora abjeta, observaremos 

aspectos das obras nos quais há a emergência do abjeto, assim como sua potência disruptiva e 

suas consequências transformadoras no âmbito ideológico. Por fim, fechamos o ciclo mimético 

com o “epílogo”, elemento textual onde examinamos a fundição do mundo do texto das autoras 

com o mundo do texto dos leitores, seus ecos na materialidade de então e na nossa releitura a 

partir do presente.  

 



CAPÍTULO 1 

A sociedade capitalista, o romance e a autoria feminina: escrita gótica e sua 

possibilidade de resistência 

 

 O sono da razão produz monstros. 

Goya (Caprichos, 1799). 

 

 

Enquanto lia, aplicava muita coisa aos meus próprios sentimentos e às minhas 

condições. Eu me via semelhante e, ao mesmo tempo, estranhamente diferente dos 

seres sobre os quais lia e de cuja conversa eu era ouvinte. Eu simpatizava com 

eles e entendia-os em parte, mas não compartilhava de sua formação mental. Eu 

não dependia de ninguém e não estava relacionado a nenhuma pessoa. ‘Era livre 

o caminho de partida’, e não havia ninguém para lamentar a minha aniquilação. 

Meu ser era hediondo, e minha estatura, gigantesca. O que isso significava? 

Quem era eu? O que eu era? De onde eu vim? Qual era o meu destino? Essas 

perguntas me perseguiam, mas eu era incapaz de respondê-las (Shelley, 

1831/2019, pp. 188-189). 
 

Coloquei a vela no peitoril, onde havia alguns livros mofados empilhados num 

dos cantos e cuja tinta estava coberta de palavras arranhadas. As palavras, no 

entanto, eram apenas um nome repetido em diversos tipos de letras diferentes, 

grandes e pequenas: Catherine Earnshaw, e, aqui e ali, as variações Catherine 

Heathcliff e Catherine Linton. Exausto e desanimado, apoiei minha cabeça na 

janela e fiquei lendo: Catherine Earnshaw... Heathcliff... Linton... até que meus 

olhos se fecharam. Mas eles haviam descansado menos de cinco minutos quando 

letras brancas surgiram brilhando no escuro, vívidas como espectros. O ar ficou 

tomado de Catherines. [...] Apaguei o pavio e, muito nervoso, sob a influência do 

frio e de uma náusea persistente, sentei-me e abri sobre o joelho o tomo 

danificado. Era um Novo Testamento impresso em letras finas e com um horrível 

cheiro de mofo. Numa folha de rosto, havia a inscrição: “Livro de Catherine 

Earnshaw” e uma data de cerca de um quarto de século atrás. Eu o fechei e peguei 

outro e depois outro, até ter examinado todos. A biblioteca de Catherine era seleta 

e o desgaste dos volumes provava que tinha sido bem usada, embora não 

exatamente com um propósito legítimo: quase nem um capítulo escapara de 

comentários – ao menos, era isso que pareciam – escritos a tinta, cobrindo cada 

pedaço em branco deixado pelo impressor. 

 (Brontë, 1847/2021, pp. 69-70). 

 

 Iniciamos esse estudo escutando com atenção as palavras dos livros: as vozes reais ou 

registradas das duas personagens e das duas autoras que nos guiarão. Catherine Earnshaw, 

personagem de Emily Brontë em O morro dos ventos uivantes (1847/2021), e a criatura de 

Frankenstein (1831/2003), gerada por Mary Shelley, se fazem sujeitos a partir da palavra. A 

monstruosidade de Frankenstein consegue inserir a si própria na linguagem, lendo os mais 
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essenciais volumes que determinam a experiência moderna. Em Brontë, Catherine, leitora ávida 

e comentadora ainda mais astuta, conversa consigo mesma e com os autores nas margens dos 

livros, marcando seu nome no papel e na madeira. Catherine marca as etapas de sua vida, seus 

sobrenomes, sua passagem de objeto a sujeito a objeto novamente. Já a Criatura, que não 

recebeu um nome, vaga em busca de caminho em um mundo no qual era única. Contudo, ao 

mesmo tempo em que ambas buscam por evidências de suas existências e propósitos, se 

deparam com mais questionamentos.  

Nesse primeiro capítulo, faremos um panorama histórico que fornece uma 

contextualização da emergência do gênero gótico no período da Modernidade e sua 

possibilidade de crítica a ele. Posteriormente, abordaremos a arena literária e o embate 

ideológico entre discursos, abrindo margem para narrativas de resistência, espaço no qual 

consideramos que os romances estudados se localizam. Por fim, compreenderemos como se 

deu a autoria feminina dentro do gótico, assim como os recursos que o gênero fornece para a 

denúncia e crítica social. Ao longo do texto, teceremos conexões com a Psicanálise, em especial 

relativas à relação entre Psicanálise, literatura e narrativas. 

 As duas obras literárias selecionadas, O morro dos ventos uivantes e Frankenstein, são 

produções góticas inglesas do século XIX. É curioso pensar como a realidade “iluminada” pelo 

progresso técnico, tecnológico e econômico e pela racionalidade burguesa foi, de repente, 

transfigurada em espaços labirínticos, sombrios e lúgubres em sua literatura. Como questiona 

Monteiro (2004), algo levou a Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, igualmente fascinada e 

consternada com os avanços da Modernidade, a ser inundada por histórias de horror e violência. 

A literatura gótica, determinante e determinada pelo Romantismo e marcada pelo 

desenvolvimento e implantação concreta do modo de produção capitalista, aparece nas margens 

e fissuras da cultura e da sociedade iluminista. À medida que a Inglaterra se transformava em 

uma sociedade industrial, o sistema social e de produção tradicional ruíam a partir do 

desenvolvimento de novos tipos de trabalho e de papeis sociais. Os sujeitos se tornaram 

individualizados e alienados com a separação entre trabalho e produto pela mecanização, 

processo análogo à grave divisão entre campo e cidade.  

Engels (1845/2010) cria uma espécie de fotografia da Inglaterra de então em seu "A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra" (2010). Quando foi publicado, em 1845, Londres 

concentrava 2,5 milhões de habitantes. Na época, esse contingente de pessoas elevou a cidade 

à posição de "capital comercial do mundo" (p. 72), mas não sem inúmeros sacrifícios e 

consequências à sua população. Como descreveu Engels (1845/2010, p. 72):  

Depois de pisarmos, por uns quantos dias, as pedras das ruas principais, depois de 
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passar a custo pela multidão, entre as filas intermináveis de veículos e carroças, 

depois de visitar os "bairros de má fama" desta metrópole - só então começamos 

a notar que esses londrinos tiveram de sacrificar a melhor parte de sua condição 

de homens para realizar todos esses milagres da civilização de que é pródiga a 

cidade, só então começamos a notar que mil forças neles latentes permaneceram 

inativas e foram asfixiadas para que só algumas pudessem desenvolver-se mais e 

multiplicar-se mediante a união com as de outros. 
 

Os denominados "bairros de má fama" (p. 75), onde se concentrava a classe operária, 

normalmente eram compostos por estreitas ruas escondidas, uma área isolada que os ricos não 

precisavam enxergar. Engels aponta que esses bairros, na Inglaterra, se assemelham aos de 

todas as outras cidades do período: ruas imundas, tomadas por restos animais e vegetais, sem 

esgoto ou escoamento, que levam a pequenos prédios de tijolos de dois ou três andares. As 

pessoas se amontoavam nas pequenas casas sem sistema de ventilação eficiente, o que fez com 

a qualidade do ar, já ruim devido à fumaça fabril, fosse insalubre. As condições de vestimentas 

e alimentação seguiam o mesmo padrão miserável: peças esfarrapadas e comida frequentemente 

ruim. 

Saindo da confusão de vielas, entrava-se nas ruas mais amplas e iluminadas do "grande 

mundo" londrino (p. 75), como Oxford Street, Regent Street e Trafalgar Square. A proximidade 

dessas duas Londres, que fazem parte da mesma cidade, se acentua com a percepção de que na 

área mais luxuosa da cidade habitavam também os que dormem nas ruas e as mulheres que 

foram levadas a recorrer à prostituição. "Todos os contrastes em luta, tudo em oposição" (p. 

81). A descrição de outras cidades do Reino Unido, como as grandes Glasgow e Edimburgo, 

mas também Manchester e Leeds, chocam tanto quanto a de Londres. Segundo Engels 

(1845/2010), a vida operária parecia feita de uma escala de gradação de qualidade de vida em 

que, em seu máximo, a existência seria minimamente suportável. Em seu mínimo, a miséria 

extrema, os trabalhadores poderiam enfrentar a falta de teto e a morte por fome. 

Ameaçados pela desintegração na ordem social e política e pela contradição da vida 

moderna, surgiu uma forma de tradução simbólica dessas temáticas no gênero gótico (Monteiro, 

2004). Esse espaço literário, mas também cultural, se configurou enquanto local de reação e 

elaboração de ansiedades dessa sociedade, permitindo o questionamento de estruturas e 

certezas, a inserção de grupos socialmente excluídos, e uma possibilidade de escuta às suas 

vozes. Criou-se uma “maquinaria gótica”, composta por diversos dispositivos específicos ao 

gênero, que, de acordo com Monteiro (2004), permitiram certo nível de distorção da realidade 

para sua contestação. Essa maquinaria era usualmente composta: por um local insólito; pela 

presença do estrangeiro, essencial para a marcação do desconhecido, do excluído e do abjeto; 
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por um deslocamento espacial e/ou temporal (para outros períodos históricos, e, em sua maioria, 

nos romances góticos clássicos, para a Idade Média); pela revelação de medo, terror ou horror 

pelo insólito ou por crimes; por perseguições ou uma narrativa que insinue paranoia na jornada 

pessoal da personagem e, por fim, pelo medo. 

Pensamos que essas estratégias textuais compreendem uma possibilidade ambígua de 

suspensão da realidade, pois, ao diferir do romance estritamente realista se passando em locais 

distantes ou cenários sombrios, bem como utilizando largamente elementos da fantasia e do 

horror, consegue expressar de maneira “fiel” a angústia da época. Ao se distanciarem e se 

posicionarem enquanto estrangeiros às suas realidades a partir da fantasia, os autores e autoras 

conseguem observar uma porcentagem desse todo histórico que muitas vezes passava 

despercebido aos que o vivem. Representá-lo através de artifícios fantásticos ou insólitos é uma 

maneira não só de elaboração do insuportável advindo da dura vida material como também de 

apresentá-la aos leitores como “um bom recurso para auxiliar o pensamento” (Miéville, 2014, 

p. 114). De certa forma, é esse elemento aparentemente fictício e fantástico que permite a 

criação de uma via de acesso às tensões individuais e sociais. 

Em seu artigo sobre a potência da fantasia, Miéville (2014) comenta que, por vezes, os 

textos de ficção com elementos fantásticos (e aqui, incluímos o gótico) conseguem apresentar 

a realidade de forma muito mais crítica ou razoável do que alguns romances ditos realistas. 

Com frequência, romances realistas se apresentam fechados, como uma lupa sobre apenas um 

aspecto e uma cena, alheios a conflitos sociais mais amplos. Apesar de presumidamente 

tratarem do real, não necessariamente o fazem com maior integridade, questionamento ou 

discernimento. Segundo Miéville: “a fantasia é uma modalidade que, ao construir uma 

totalidade internamente coerente, mas efetivamente impossível – construída tendo como base 

que o impossível é, para a narrativa em questão, verdade – mimetiza o “absurdo” da 

modernidade capitalista” (2014, p. 110). Entretanto, isso não quer dizer que toda fantasia tem 

um caráter intrinsecamente subversivo, e nem o gótico, como será discutido mais adiante. 

Também, e talvez o mais interessante, a crítica presente nas obras de fantasia não está restrita 

somente aos questionamentos à realidade trabalhados pelos autores de forma consciente, mas 

consegue extrapolá-los. Pensando no contexto desse estudo e considerando que as autoras e 

autores referenciados eram pertencentes a uma Modernidade muitas vezes experienciada como 

grotesca, podemos encontrar em seus textos camadas de crítica que se reatualizam conforme os 

relemos, que nos remete às dimensões de camadas textuais evidenciadas por Antonio Candido, 

crítico literário e professor universitário brasileiro, autor de uma extensa e reconhecida obra 

crítica. 
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Bernardini (2019), em suas anotações das aulas de Candido transformadas em artigo, 

remonta diversas vezes às noções de “camadas” textuais, em especial, uma camada aparente e 

uma camada latente. A intenção do autor, em tese facilmente perceptível na camada mais 

superficial do texto, encontra-se, nas camadas do subsolo, com uma tensão entre individual e 

social que modelam e puxam a estética do texto, dando a ele mais profundidade. Portanto, as 

camadas da superfície (forma) e as camadas latentes, “cujas raízes mergulham no coletivo” (p. 

36) (conteúdo), são indissociáveis, considerando que estão conectadas ao contexto social de 

produção da obra. Assim, preservar as vinculações históricas, sociais, culturais e filosóficas do 

texto, bem como a análise estética, que compreende a estilística, a forma, são indispensáveis 

para uma leitura crítica e compromissada de uma obra. 

Em relação à representação de uma realidade que já se mostra como absurda, é 

importante adicionar as pontuações de Kilgour (1995) sobre a forma como as narrativas góticas 

se apresentam. Essas narrativas são visões extremadas e assustadoras do mundo moderno 

atravessado pela nova lógica capitalista, no qual os indivíduos são deslocados, recaindo em 

relações predatórias e demoníacas. O gênero demonstra o quão facilmente as ideias cartesianas 

racionais de autonomia e independência se tornaram obsessivas e opressoras, fazendo com que 

os sujeitos se alienassem de si mesmos e de seus contextos. Kilgour também defende que a 

criação do gótico é em si similar à da criatura de Frankenstein: um emaranhado de referências 

costuradas juntas em um processo de gênese artificial. Isso pois o gótico entrelaça ideias e 

inspirações de variadas fontes na tentativa de criar uma experiência estética que ao mesmo 

tempo remeta a um passado específico (no geral, pré-capitalista) e tangencie questões de seu 

momento histórico. Segundo a autora, 

Ele [o gótico] se alimenta e mistura uma ampla gama de fontes literárias das quais 

ele emerge e de que nunca de fato se separa: o folclore britânico, as baladas, o 

romanesco, a tragédia elisabetana e jacobina (especialmente Shakespeare), 

Spenser, Milton, a ideia renascentista de melancolia, os poetas do cemitério 

(graveyard poets), Ossian, o sublime, os novelistas sentimentais (notadamente 

Prevost, Richardson e Rousseau) e a tradição alemã (especialmente Robbers, de 

Schiller e Ghost-Seer) (Kilgour, 1995, p. 4). 
 

 Esse enlace, desenvolvido sinteticamente como em um laboratório, faz com que o 

gênero seja muitas vezes visto como confuso, um labirinto de referências. Essa profusão de 

alusões e fontes acaba por auxiliar na criação de uma atmosfera nebulosa para o gênero, uma 

teia na qual o leitor por vezes se embaraça. 

No panorama histórico traçado por Rossi (2008), a data considerada como o início da 

literatura gótica é o ano de 1764 com a publicação de O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, 



27 
 

ainda que, no campo da poesia, o gênero tenha sido marcado anteriormente pelas produções 

dos graveyard poets. O romance se tornou influência dos próximos textos góticos que definiram 

o gênero. Contudo, apesar dessa marcação temporal, os vestígios do gótico na literatura inglesa 

remetem a tempos muito anteriores, considerando que os elementos que suscitaram as suas 

principais temáticas advêm de séculos de história e manifestações políticas e culturais. Vidal 

(1994, p. 7) reitera que “como todo novo gênero, suas raízes [do gótico] estavam espalhadas 

pela história literária e social, esperando que alguém as recolhesse e criasse a nova forma”. 

Portanto, pensamos que a elaboração do gênero gótico no formato de narrativas literárias se deu 

não somente de forma bem-sucedida nesse país por conta de seu contexto sócio-histórico como, 

também, pela maneira que essa sociedade recebeu e reagiu à cristalização do modo de produção 

capitalista que teve o Iluminismo como seu bastião de valores no campo da cultura. 

Punter (1996) destaca, para além do contexto histórico inglês, a importância das 

descobertas científicas e tecnológicas no desenvolvimento das narrativas góticas. As 

explicações religiosas e metafísicas sobre o misterioso surgimento da vida deram lugar a 

explorações materiais, físicas e seculares que apontavam para possibilidades de sua criação, 

gerando perturbações nas antigas noções sobre o humano. As teorias evolucionistas 

desmantelaram as crenças de integridade e superioridade da espécie, e a emergência da 

antropologia criminal suscitou a posterior queda dos ideais morais e sociais. O processo 

moderno de profundo questionamento das bases civilizatórias e de desencanto parece se 

encontrar também em textos psicanalíticos freudianos, como O Mal-Estar na Civilização 

(1930/2010). 

 Esses dois campos de conhecimento prosseguem a se reinventar a partir dos 

desdobramentos da sociedade moderna, que gera novos tipos de desconfortos e sofrimentos 

psíquicos e materiais. Como descreve Punter (2016), atualmente lidamos com o que ficou preso 

nos escombros da Modernidade, nos quais ainda vivemos. Shapiro (2008), na mesma linha de 

pensamento, constrói a ideia de que o gótico operaria a partir de uma periodicidade, ou seja, de 

um ressurgimento cíclico do gênero à medida que novos acontecimentos sociais, políticos e 

econômicos reatualizam e reapresentam as fissuras do projeto de sociedade e civilização. Esses 

processos parecem dar margem ao (re)aparecimento das representações grotescas que 

simbolizam as ansiedades e as vítimas do projeto civilizatório, trazendo consigo a iminência de 

fome, miséria, desemprego, migrações, violência e opressão, por exemplo. 

Nesse sentido, a reflexão de Shapiro (2008) fornece uma nova camada de interpretação 

sobre o gótico, mais densa e significativa do que as usualmente atribuídas a esse gênero: 

Contos sobre a fragmentação individual de um sujeito devem ser lidos como 
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metonímias de tensões dentro da coletividade burguesa, especialmente ao passo 

em que a revelação da irrupção da violência no claustro doméstico feita pelo 

Gótico perturba a ilusão de consenso coletivo que legitima a substituição pela 

burguesia da casta guerreira feudal. Imagens do grotesco e cadáveres inquietos 

expressam o desalento da classe média, que lentamente se espalhava, em relação 

a seus conflitos destrutivos e o reconhecimento instável de que ela é sua maior 

inimiga social. De uma posição materialista em relação à cultura, a redefinição do 

gótico como uma resposta representativa de uma sociedade específica a seus 

medos de perder espaço para outra durante os períodos transicionais capitalistas 

provê um contexto geral para o gênero, que, em contrapartida, permite com que os 

textos revelem as tensões específicas de seu momento (p. 35)2. 

 

Ao observar as datas de maior densidade de produção do gótico, Shapiro afirma que 

esse gênero se sedimentou com o despontar de novos escritores e escritoras e de obras 

importantes durante as passagens de fases de acumulação capitalista. À medida em que os 

símbolos e metáforas de uma era do gótico se tornam menos representativos de seu momento 

histórico, as novas formas do gênero emergem reciclando antigas imagens e criando outras a 

partir de elementos do cenário vigente. 

 Em um primeiro momento, o gênero fazia alusão ao cenário de onde seu nome 

provinha: a arquitetura em estilo gótico de catedrais, igrejas e castelos da Idade Média. Essa 

arquitetura nos remete a imagens de grandes construções de pedra ou, mais comumente, suas 

ruínas, de onde surgem criaturas assombrosas ou vilanescas. Mas será nos espaços religiosos 

de construção gótica que temos a primeira pista para o conteúdo que o gênero literário enseja: 

a coexistência entre o bem e o mal, a razão e a emoção, bem retratada pelas gárgulas demoníacas 

que convivem ao lado de santos e anjos nas igrejas. Ao passo em que a literatura gótica se 

desenvolveu, as paisagens de florestas longínquas e castelos proeminentes se transformaram 

em representações de confinamento, opressão e sufocamento que eram relevantes à época.  

Podemos pensar em algumas mutações do gótico como, por exemplo, no século 

seguinte, nos romances vitorianos. Conforme os efeitos nocivos da industrialização desenfreada 

se tornavam mais evidentes, o horror do século XIX se deparava com um novo cenário: a 

cidade. Nele, as ruas labirínticas, o medo do que as esquinas sombrias poderiam esconder, as 

casas de ópio e de prostituição, e os bairros insalubres substituíram as ruínas do gótico clássico 

                                                           
2 Tradução nossa de: “Tales of an individual subject’s fragmentation ought to be read as metonyms for tensions 

within the bourgeois collective, especially as the Gothic revelation of violence’s entry within the domestic 

enclosure disrupts the illusion of social consensus that legitimizes the bourgeoisie’s replacement of the feudal 

warrior caste. Images of personal grotesquerie and restless corpses express the middle-class’s percolating dismay 

at their internecine conflicts and unsteady recognition that they are their own collective worst nightmare. From a 

culturally materialistic vantage, the redefinition of the Gothic as a representational response by one core society 

to fears of losing place to another during times of capitalist phase-transition in the world-system provides a general 

framework that, in turn, allows for texts to reveal the specific tensions of their own moment”. 
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(Punter & Byron, 2004c). A expressão do primitivo no centro das metrópoles desencadeada 

pelas necessidades do capital não se limitou a inspirar romances abertamente góticos e textos 

dos poetas românticos, mas também autores como Dickens, Conan Doyle e Stevenson.  

O cenário sombrio do qual partiram esses textos era também real, como podemos 

recordar a partir do caso das borboletas de Manchester (Zacaib, 2011). A produção fabril 

desenvolvida a partir da Revolução Industrial poluiu com fuligem ao ponto de cobrir inúmeras 

superfícies, entre elas, as árvores. A variedade até então comum da borboleta Biston betularia 

possui asas de tonalidade clara, capaz de escondê-las de predadores nos troncos das árvores, até 

então brancos. Ao serem cobertas com a fuligem, as árvores, agora pretas, não mais serviam 

como um bom local de camuflagem, fazendo com que as borboletas brancas fossem atacadas 

por seus predadores naturais e a população de borboletas escuras tivesse um crescimento 

vertiginoso. 

Um dos primeiros textos a lidar com essas novas ideias foi O médico e o monstro 

(1886/2015), de Robert Louis Stevenson. A cisão entre Jekyll e Hyde, sustentada por uma teoria 

de elaboração da própria personagem sobre a divisão da alma humana, remonta às descobertas 

psicológicas da época. Às voltas com as tendências ambíguas e conflituosas da civilização e 

com a banalidade da violência e do horror, Stevenson, a partir de um elixir (representante claro 

da ciência, desenvolvido em um soturno laboratório), suja as mãos de Hyde de sangue. A 

existência de duas versões do mesmo ser, que habitam o mesmo corpo em momentos diferentes, 

aponta para a percepção social de que algo ainda desconhecido poderia ser capaz de dominar a 

racionalidade humana por completo. No caso, pensamos que a existência de Hyde reafirmava 

o desencanto com o mundo advindo da frustração de perceber que a lógica iluminista racional 

era cheia de furos. Esses furos também remetem à fragilidade da noção de igualdade social, já 

que a obra demonstra repetidas vezes uma espécie de cegueira seletiva frente às ações do 

influente e correto médico Jekyll e seu círculo social composto por detetives e policiais 

(representantes, portanto, da ciência, da medicina e da lei). Ao mesmo tempo, os pobres e as 

mulheres são constantemente vilipendiados, o que compreendemos como uma crítica à falta de 

proteção social desses grupos. 

A ficção gótica vitoriana, sugere, então, de acordo com a análise de Punter e Byron 

(2004c), que houve uma mudança de paradigma em relação à origem do mal: de criaturas 

externas para os próprios sujeitos. Em O Retrato de Dorian Gray (1890), de Oscar Wilde, assim 

como na história de Jekyll e Hyde, o duplo emerge como uma outra forma física advinda do 

mesmo corpo. Já em obras como A outra volta do parafuso (1898), de Henry James, e O papel 

de parede amarelo (1892), de Charlotte Perkins Gilman, há a exploração de presenças 
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fantasmáticas que representam conteúdos recalcados a nível individual e social e a insinuação 

da loucura, em especial relacionada à figura feminina.  

Além dos já mencionados romances vitorianos do século XIX, a presença do gótico é 

bastante evidente na literatura do século XX. Aqui, cabe mencionar que não necessariamente 

as obras mais modernas emulam cenários clássicos, mas podem evocar características 

específicas do gênero. A partir do desenvolvimento bélico e tecnológico para as guerras, a 

fantasia apocalíptica não era mais mera imaginação. Nos anos de 1950, armas, radiação e seres 

mutantes se tornaram temas populares na ficção de horror. Punter e Byron (2004c) relembram 

que, apesar de representarem novas angústias frente ao cenário sociopolítico, as obras do 

período reencenam ansiedades já anunciadas em textos como, por exemplo, O último homem 

(1826), de Mary Shelley.   

Hoje, o gótico se engaja novamente com os dilemas da tecnologia, em especial com as 

perturbações nas noções de humanidade (Punter e Byron, 2004c). A proposição de Shelley em 

Frankenstein (1831/1831) deu origem não somente à ficção científica e seus ciborgues, robôs, 

máquinas animadas e reprodução simulada, como também a outras variações do horror e do 

estranho, como os gêneros weird, cyberpunk e new weird (Punter e Byron, 2004c). Obcecadas 

com um registro estético que provoque desconforto, as novas variações do gótico sugerem que 

as múltiplas categorias criadas para catalogar a amplitude de experiências na 

contemporaneidade apenas escancaram ainda mais o mal-estar civilizatório. Sobre esses novos 

textos, Malcolm-Clarke (2008) aponta que seus ambientes são, novamente, espaços urbanos 

habitados por corpos esteticamente grotescos.  

 Os novos gêneros repetem o espaço geográfico do gótico vitoriano e a temática da 

criatura abjeta, uma das consequências mais marcantes da Revolução Industrial. Como destaca 

Henderson (1979), o novo sistema industrial desenvolveu nos trabalhadores doenças e 

deformidades físicas consideradas como “típicas” a cada tipo de produção: 

Os oleiros, os pintores e os cortadores de arame sofriam de envenenamento pelo 

chumbo; os mineiros, de tuberculose, de anemia, de vista, e de deformações da 

espinha; os afiadores, de asma; os fiandeiros, de perturbações brônquicas; os 

fabricantes de fósforos, de envenenamento pelo fósforo (p. 122).  

  

O fato de que as novas variações do gótico na atualidade ainda remontem às alterações 

grotescas do humano frente ao desenvolvimento capitalista demonstram a periodicidade do 

gênero em relação aos desafios da Modernidade, ainda não superados.  

 Após chegarmos até a contemporaneidade, é necessário dar um passo para trás, de volta 

à Modernidade, em especial a um de seus momentos cruciais: os séculos XVIII e XIX. Algo 
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nesse período chacoalhou decisivamente as estruturas do mundo como o conhecemos, portanto, 

iremos empreender uma análise da Modernidade a partir dos estranhos elementos que 

emergiram nos romances góticos. 

 

1.1. O gótico como crítica à Modernidade: as ruínas da história  

Para introduzir o gênero gótico, nesse capítulo iremos contextualizá-lo em seu momento 

de irrupção: a Modernidade. Assim, estabeleceremos as características do período que 

influenciaram sua emergência e às quais muitas vezes seus textos fazem crítica. Para isso, será 

necessário fazer interlocuções com textos freudianos, nos balizando na perspectiva crítica de 

história de Benjamin (1940/1985) e de Löwy e Sayre (2015). 

Não parece ser coincidência que o termo “maquinaria gótica” (Monteiro, 2004) faça 

alusão ao principal símbolo da era industrial: as máquinas fabris. Como já mencionado, a 

Inglaterra do século XVIII foi marcada por mudanças que impactaram decisivamente a 

sociedade e a economia. A civilização moderna, engendrada pela Revolução Industrial e pela 

generalização da economia de mercado, de acordo com Löwy e Sayre (2015), possui 

características que conversam diretamente com as temáticas do gótico: o cálculo, o 

desencantamento do mundo, a racionalidade instrumental e a dominação burocrática, 

inseparáveis do aparecimento do “espírito” do capitalismo. Apesar de a época moderna se 

desenvolver a partir da Renascença e da Reforma Protestante, tais fenômenos se tornaram 

hegemônicos no Ocidente apenas a partir do século XVIII, no qual Löwy e Sayre (2015) 

localizam o final da acumulação primitiva e o início do deslanchar do mercado. Em torno desses 

fenômenos socioeconômicos se desenvolveram movimentos civilizatórios como a 

racionalização, a burocratização, a urbanização, a secularização e a reificação. Portanto, essa 

totalidade unida gerada pelo capitalismo enquanto modo e relações de produção, que se torna 

rica em ramificações, é o que podemos compreender como Modernidade, ainda que não em 

uma perspectiva exaustiva de sua classificação (Löwy & Sayre, 2015). 

O fim do século XVIII e o início do efervescente século XIX foi marcado também pela 

queda da Bastilha, um significativo símbolo do poder, inspirando esperança e expectativa 

(Seymour, 2000). A pintura “Experimento com um pássaro numa bomba de ar” (1768), de 

Joseph Wright, destacada por Seymour (2000) representa o espírito dessa nova época. Ao centro 

da pintura, vemos um ponto iluminado, contrastante com o ambiente completamente escuro, 

como que emergido da escuridão. Uma janela quase imperceptível ao fundo demonstra que é 

noite, com uma discreta lua por trás das nuvens. A lua aparece como singelo ponto de luz se 

comparada ao iluminado centro da imagem – a aparente insignificância da natureza frente ao 
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desenvolvimento da técnica humana. É um experimento científico, a tocha de fogo prometeica 

que incorpora as promessas de progresso e avanço iluministas. Uma família burguesa, a se 

perceber por suas roupas e adornos, se aglomera em torno dos grandes tubos que compõem a 

novidade. É depois que se percebe que dentro de um recipiente está um pássaro, lentamente 

sufocado, morto ou prestes a morrer, observado de formas diferentes pelos personagens da cena 

familiar. 

A cena apresenta muitos dos elementos essenciais para a compreensão deste período 

histórico: o desenvolvimento científico, o público burguês ao qual tal desenvolvimento estava 

voltado e iria beneficiar, os sacrifícios feitos em nome da tecnologia e a mistura de medo e 

fascínio pelas novas descobertas. Finalmente, e talvez a discussão mais interessante acerca da 

pintura, é a diferença entre as reações dos espectadores do experimento. Os mais velhos 

encaram hipnotizados e pensativos, enquanto os mais jovens mal conseguem abrir os olhos para 

ver o sofrimento do pássaro. Podemos pensar que os jovens, ainda inseguros e desconfiados, já 

se confrontavam com as implicações dessas promessas que se mostrarão descuidadas, de forma 

parecida com a geração de escritores e pensadores românticos e góticos críticos da Modernidade 

que despontaram nos anos seguintes. 

A cidade efervescente e contraditória ilustrada por Engels (1845/2010) e a pintura de 

Wright diferiram muito da cena bucólica que alguns artistas da época tentavam evocar. 

Diferentemente dos prados e paisagens rurais longe dos centros urbanos, a atmosfera inglesa 

nos séculos XVIII e XIX era a das chaminés das fábricas, que, de acordo com Seymour (2000), 

produziam uma música misteriosa a partir da pulsação elétrica que as movia e que, junto com 

as novas luzes, dava um clima instigante às palestras científicas. As cortinas que escondiam o 

segredo da criação da vida pareciam estar começando a se abrir para os pesquisadores. 

O imaginário inglês moderno de progresso foi incorporado por poetas, filósofos e 

escritores, utilizando as imagens de máquinas de vapor, correntes e rodas para simbolizar a 

caminhada tecnológica e científica. A expansão geográfica e as viagens evoluíam nos mais 

diversos âmbitos: para ambientes inóspitos, como o Ártico e mares distantes, em que os 

navegantes corriam riscos extremos; para viagens entre os continentes e países, mas, 

principalmente, dentro das próprias cidades, com meios de transporte mais rápidos que levavam 

pessoas, correspondências e mercadorias; e para viagens através da galáxia, por meio de 

telescópios e ferramentas astronômicas, identificando novos planetas. Um destes planetas, 

Urano, teve seu nome retirado da mitologia grega, e o nome de seu neto, Prometeu, desta vez 

não fora utilizado como metáfora para os perigos de se ultrapassar barreiras, mas como modelo 

a ser seguido (Seymour, 2000). 
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Löwy e Sayre (2015) partem dos escritos de Benjamin para observar a Modernidade. 

Após a explicitação dos eventos que a constituíram, podemos pensar em seus efeitos nas 

singularidades e nas coletividades. O trabalho de Benjamin em relação à crítica da Modernidade 

tem o interesse de “escovar a história a contrapelo” (1940/1985, p. 225), ou seja, reescrevê-la 

na perspectiva dos vencidos. A virada do autor é baseada na consciência de que a cultura, e os 

documentos que a registram, dizem respeito às narrativas dos que venceram, e que vai sendo 

passada através de gerações como a narrativa dominante. Essa história dominante vai de 

encontro às noções de Eagleton (1997) de que a ideologia sedimenta proposições consideradas 

imutáveis e perpétuas pelos sujeitos, o que faz com que se crie a percepção de que as estruturas 

sociais são rígidas e inflexíveis, promovendo comportamentos fatalistas frente à realidade. Em 

seu célebre discurso no National Book Award de 2014, Ursula K. Le Guin, resumiu, em seu 

discurso, esse processo: “Vivemos no capitalismo. O seu poder parece ser inevitável. Assim era 

o poder divino dos reis”.  

Escovar a história a contrapelo, portanto, nos parece consistir em resgatar as variadas 

experiências, vivências e registros dos que foram negligenciados, esquecidos ou desumanizados 

no processo da historiografia, tendo em mente a concepção de que nenhuma obra ou escrito é 

neutro. A obra, como descrevem Assis e Cordeiro (2013), é “transmitida até nosso presente, ou 

então deixada de lado, negligenciada, recusada ou esquecida num processo nem sempre 

consciente, de formação e aceitação de uma tradição histórica, em um processo de lutas 

histórico-políticas” (p. 201). Observar a história, a literatura e a cultura através da perspectiva 

defendida por Benjamin é, também, parte da que intentamos realizar nesse trabalho, que 

objetiva escutar os sussurros das mulheres escritoras nas entrelinhas de seus textos, em sua 

maioria marginais, e o que neles desvelaram. Ainda que atualmente façam parte do cânone 

literário, Frankenstein e O morro dos ventos uivantes, no processo descrito por Assis e 

Cordeiro, têm com frequência seu potencial crítico e arrebatador minado e sua qualidade 

estética questionada, desbotando as vívidas imagens sociais que trazem.  

Os estudos do gótico têm como sedimentada a noção de que o gênero é capaz de contar 

(ou recontar) a História em uma perspectiva semelhante à de escovar a história a contrapelo de 

Benjamin, ressalta Punter (2016). Assim, seu objetivo ultrapassa largamente o mero 

entretenimento ou a fuga da realidade. Pelo contrário, suas histórias têm como matéria-prima 

fenômenos contemporâneos às suas épocas, estruturados a partir de um processo descrito como 

“fantomização do Real” (p. 121), ou seja, certas convenções e padrões de distorção da realidade 

através de metáforas, imagens ou temáticas. Desenvolver esse outro olhar, baseado na proposta 

de Benjamin, necessita da percepção, profundamente psicanalítica, como relembra Punter 
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(2016), de que o passado toma forma de aparições que não podem ser enterradas ou banidas.  

Relembrando o processo descrito por Freud em Recordar, repetir e elaborar 

(1914/2010), o enterrado (ou recalcado, se fizermos essa aproximação), não é imediatamente 

relembrado no processo analítico. Sua lembrança não garante mudança, e usualmente, passa-se 

por um processo de repetição na relação transferencial com o analista, que envolve também 

suas resistências. Como pontua Freud, (1914/2010, p. 150): “quanto maior a resistência, tanto 

mais o recordar será substituído pelo atuar (repetir)”. Se empreendermos um exercício de 

analogia ao âmbito social, de forma livre e despretensiosa, poderíamos tentar estabelecer uma 

comparação à grande resistência social relativa a seus conteúdos históricos recalcados, levando 

a uma repetição dessas cadeias de eventos (Freud, 1914/2010). Ao se entregar à compulsão de 

repetir, que substitui o impulso à recordação e superação das resistências que seriam necessários 

para a elaboração, as presenças fantasmáticas prosseguem ressurgindo. Kehl (2016) nos 

relembra que o sentido de dar voz ao que foi recalcado é “evitar justamente a repetição 

característica dos efeitos do inconsciente” (p. 39). 

Consideramos de grande importância definir que tanto essa escrita gótica de autoria 

feminina quanto a Psicanálise, as duas grandes bases desse trabalho, se configuram também, 

ainda que não somente, enquanto críticas à Modernidade. Levando em consideração que a 

Modernidade é conectada ao desenvolvimento capitalista, é possível dizer que as críticas de tais 

obras são coextensivas ao próprio capitalismo, às suas respostas subjetivas e às suas facetas 

ideológicas encabeçadas pelo espírito das Luzes. Nesse sentido, a reação sintomática que 

origina o gótico continua a ser significativa pois, como reiteram Löwy e Sayre (2015), a crise 

civilizatória relacionada ao surgimento do capitalismo está longe de ser resolvida.  

Löwy e Sayre (2015) compreendem que, para a análise crítica dos efeitos da 

Modernidade, é de extrema relevância voltar o olhar ao movimento romântico. A relação do 

gótico com o Romantismo é estreita, principalmente se nos pautarmos pela definição ampla 

desenvolvida por Löwy e Sayre (2015), que têm como ponto de partida o Romantismo como 

visão de mundo, para além de um movimento estético. Eles o consideram uma estrutura mental 

coletiva que abrangeu não somente a literatura e outras artes como também a política, a teologia, 

a economia, a sociologia e a história. Considerando o Romantismo como uma reação crítica a 

esse modo de organização da vida social e econômica, ou seja, à Modernidade, podemos pensá-

lo como uma série de produções, pensamentos e manifestações que representam o mal-estar 

decorrente desse advento (Löwy & Sayre, 2015). A crítica romântica recai sobre as 

características do capitalismo que causam efeitos nocivos às classes sociais, sendo que essa 

contestação pode ser mais ou menos consciente e revolucionária. 
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O gótico surgiu a partir da estrutura mental coletiva romântica, ainda que não se resuma 

a ela. Tanto o gótico quanto o Romantismo despontaram a partir do século das Luzes, 

aglutinando elementos de períodos históricos anteriores. A percepção de Löwy e Sayre (2015) 

é a de que não é possível demarcar com precisão inícios e finais de movimentos culturais, pois 

eles advêm de uma aglomeração de referências e partem de uma acumulação de 

desenvolvimentos históricos. O que conseguimos perceber com maior facilidade são os 

períodos em que se sobrepõem. Como já mencionado, o gótico partiu de um caldeirão cultural 

que remonta às origens da cultura inglesa, e o Romantismo possuiu sinais precursores desde o 

século XVII. Mesmo quando o gótico clássico arrefeceu, antes de sua repaginação vitoriana, 

ele continuou pulsante através de sua incorporação à poesia de nomes como Percy Shelley e 

William Blake, retomando seus elementos para tecer duras críticas sociais e de classe. 

Entretanto, é justamente no período que compreendeu o despontar do Iluminismo que as duas 

tendências se chocaram e se desenvolveram com urgência, reforçando nosso pensamento de 

que havia algo muito incômodo na racionalidade de então. Mas, “a aventura que começa em 

torno de 1760 ainda não acabou [...] ainda pertencemos à grande época romântica” afirma 

Bousquet (1972 como citado por Löwy & Sayre, 2015).  

 É importante salientar que tanto o Romantismo quanto o gótico coexistiram com as 

Luzes por toda a Modernidade, e dizer que são meros antagonistas do Iluminismo é uma 

percepção simplista. A relação entre eles é complexa, considerando que negar significa também 

reconhecer a existência. A contradição entre Iluminismo e o Romantismo/gótico inclui também 

que nem todas as produções culturais baseadas nos ideais iluministas eram favoráveis ao 

capitalismo, assim como nem todas as românticas/góticas desejavam empreender críticas a esse 

modelo socioeconômico. Podemos pensar que a crítica romântica/gótica foi desenvolvida 

dentro da mesma racionalidade mecanizada iluminista, o que faz com que esteja, também, 

impregnada dela.  

Apesar de estarem interconectadas, a literatura gótica possui algumas diferenciações do 

movimento romântico que valem a pena ser mencionadas. Segundo Rossi (2008), os excessos 

subjetivistas do Romantismo não são tão suscitados nos romances góticos, ao mesmo tempo 

em que essas narrativas fazem uso de alguns artifícios do realismo para suscitar o Unheimliche, 

ou, o estranho, o incômodo, o inquietante. Assim, em sua costura de referências, o gótico 

também aglutina elementos realistas para conseguir acessar de forma mais incisiva o efeito do 

insólito. Ele encontra no romance, um formato tão híbrido e metamórfico quanto ele, seu 

“principal veículo de manifestação” (Rossi, 2008, p. 62). 

O gótico, assim como o Romantismo no geral, é caracterizado por contradições e 
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antíteses, tanto em seus temas e motivos (realidade/sobrenatural; racionalidade/emoção; 

passado/presente; privado/público) quanto em seus objetivos. De acordo com Monteiro (2004), 

a manipulação desses elementos dicotômicos faz com que se crie uma compreensão relacional. 

Isso quer dizer que o gótico explicita o princípio contraditório e dialético da realidade. Assim 

como já mencionado, pontuar que o gótico presume possibilidades reacionárias e 

revolucionárias (por vezes, simultaneamente) é pontuar também que o racional e o irracional 

convivem, assim como o bem e o mal, e a luz e a escuridão. O gênero gótico, portanto, é 

inovador ao ignorar as ideias opositivas de “isto” ou “aquilo” para se constituir enquanto 

“ambos”. Assim como pensamos no gótico como coexistente com o Iluminismo, e ainda assim 

(ou por conta disso) capaz de fazer uma crítica da Modernidade, ignorar a mera oposição faz 

com que o gênero se torne ainda mais transgressor: não somente de padrões textuais, mas de 

inúmeras fronteiras simbólicas.  

 Uma das obras que reflete essa ambiguidade é Os mistérios de Udolpho (1794), de Ann 

Radcliffe. Uma das primeiras narrativas góticas de autoria feminina, esse romance engloba 

questionamentos de estruturas de opressão de gênero e classe. O castelo gótico de Udolpho, 

cenário do romance, é percebido pela protagonista como prisão, personificação da soberania 

masculina. A mutação dos lares de classe média inglesa, suposto espaço de proteção e trabalho, 

em castelos abandonados e perigosos, porões e calabouços, é um tema comum do gênero. Em 

relação às descrições exageradas e paródicas desses ambientes hostis, Monteiro (2004) aponta 

que a contextualização do castelo de Udolpho e de outros romances parece ridicularizar a 

proposição ideológica do espaço ocupado pela mulher no lar e na sociedade. A utilização de 

métodos paródicos, ironias, alusões e “excessos” pelas obras do gótico é comumente associada 

à repetição de momentos específicos do contexto histórico-social.  

 Barros (2020) sugere que a utilização desses recursos textuais e, principalmente, da 

alegoria, pode ser comparada às estratégias empregadas pelo barroco descritas por Walter 

Benjamin. Em uma comparação curiosa, Benjamin (1984/1928) analisa a alegoria como uma 

representante, no reino do pensamento, ao que são as ruínas no reino das coisas. Sendo as 

alegorias construções da linguagem que retratam figurativamente pensamentos ou ideias, essa 

descrição cabe nos motivos góticos. Se as alegorias, segundo Benjamin, insinuam a presença 

de um subtexto entremeado de imagens e metáforas, faz sentido que partam de ruínas do 

pensamento, do que foi recalcado, já que é a partir de elementos simbólicos destruídos e 

reconstruídos que elaboram suas camadas de sentido.  

 Sugerimos uma aproximação com o texto Construções na análise (1937/2018) de Freud, 

no qual ele compara o trabalho do analista ao do arqueólogo. Nessa analogia, ele desenvolve a 
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interessante ideia de construção (ou reconstrução) ao escavar uma ruína ou localidade destruída, 

semelhantes às localidades góticas. Assim como o arqueólogo consegue reconstruir eventos a 

partir dos restos e reconstituir eventos e detalhes por meio de fragmentos, o analista retira 

conclusões também de fragmentos, associações e manifestações. Ambos reconstituem cenários 

e momentos complementando lacunas e integrando partes. Esse trabalho delicado parece 

também poder ser feito no reino literário, já que em vez de provermos uma "interpretação" ou 

análise dos escritos, almejamos uma reconstrução, uma costura entre os restos e artefatos 

encontrados sob as pilhas de camadas de areia textual. Assim como adverte Freud (1937/2018), 

alguns restos estão em condições muito deterioradas ou enigmáticas para algo que vá além de 

uma relação de verossimilhança. Contudo, tudo de essencial está preservado. Ainda que mais 

complicado que o material do arqueólogo, o material da psicanálise ou da literatura ainda 

escondem "muita coisa misteriosa" (Freud, 1937/2018, p. 192), e o conhecimento científico 

talvez ainda não esteja inteiramente preparado para o que pode se revelar. Aqui, supomos que 

as futuras leituras e entremeações entre mundo do texto e mundo do leitor continuem a ensejar 

novas descobertas. 

 Barros (2020) parte da construção da filósofa Olgária Matos (2010) sobre a ideia de 

“cadáver sem sepultura”, para teorizar acerca de eventos ou sujeitos históricos relegados a uma 

tentativa de “esquecimento”, que se conecta às ideias de Punter (2016) acerca da fantomização 

do real, do vagar dos mortos pelo reino dos vivos. Se isso ocorre, tem-se que o cadáver recusa 

a ser enterrado e esquecido, se recusa a tornar-se passado. É como se, ao tentar fugir dos 

espectros, a Modernidade acabasse presa em um tempo de repetição, forçada a olhar para suas 

vítimas que sempre retornam de alguma forma. Como reitera Kehl (2016, p. 31), “para um 

psicanalista é evidente que o recalcamento da memória não produz liberdade, e sim repetição”. 

A figura do castelo ou das ruínas são normalmente o recurso empregado para fazer com que as 

personagens se deparem com tais espectros, já que nesses locais a referência do tempo-espaço 

é perdida. Funcionam como portais, em que o leitor compreende que as personagens 

atravessaram uma fronteira na qual a realidade foi temporariamente suspensa, onde encontrarão 

o insólito. Ele também funciona como um alerta para um ambiente no qual aspectos e eventos 

que remetem à barbárie podem ser relembrados.  

Nesse espaço de labirinto, que usualmente contém espelhos ou seres que se movem 

através das paredes, é possível que as aparições fantasmáticas ou monstruosas se refiram a 

eventos históricos que se recusam a ceder ao esquecimento do tempo, como já apontado na 

aproximação com a teoria freudiana do texto Recordar, repetir e elaborar (1914/2010). Se 

compreendemos a literatura como um exercício mimético (Auerbach, 1946/2002) da realidade 
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humana, histórica e social, esses aspectos presentes nos labirintos podem nos ajudar a refletir 

sobre a condição humana. Aqui, podemos pensar nesse retorno de fantasmas e espectros como 

a repetição histórica da violência em um mundo de desamparo e morte. Barros (2020) relembra 

que, no pensamento benjaminiano, o fardo das gerações anteriores se torna um espírito sobre o 

mundo dos vivos. A figura dos castelos e, principalmente, de suas ruínas, é fundamental ao 

gótico para crítica da Modernidade justamente por relembrar, como resumem Punter e Byron 

(2004a), que mesmo os grandes monumentos de grandeza e imponência humana se tornam, ou 

talvez sempre tenham sido, ruínas.  

 Por fim, destacamos um elemento fundamental presente na construção do gótico: a 

aparição de monstruosidades, criaturas abjetas essenciais à nossa leitura e à compreensão do 

abjeto enquanto possibilidade de resistência. Os personagens disruptivos e subversores põem 

em xeque os limites do que é instituído ideologicamente enquanto aceitável ou normal, 

evidenciando os processos de injustiça e violência social que os segregam. O corpo descrito 

como monstruoso se faz enquanto corpo político, transgressor à medida em que expõe as 

exclusões sociais. Quanto mais esse corpo ganha voz, força ou ímpetos de rebeldia nas 

narrativas de horror (principalmente no gótico) mais provoca o assombro de personagens ou 

leitores, que o configuram enquanto “doente, [...] deformado, abortivo, monstruoso” (Monteiro, 

2004, p. 121). 

 Em sua Introdução à obra Classic readings on monster theory (2018), Mittman e Hensel 

abrem o livro com uma importante observação acerca da natureza das monstruosidades, a partir 

de uma história oral presente nas raízes do imaginário inglês, na qual dois seres lupinos 

encontram humanos e pedem por auxílio. Ao fim da lenda, descobrimos que ambos eram, 

debaixo das peles de lobo, na verdade, pessoas, o que leva à compreensão de que dentro de cada 

monstruosidade habita um sujeito. Assim, como pontuam Mittman e Hensel (2018), retirando 

o pelo, as escamas, os espinhos, a gosma e a pele monstruosa, encontramos nós mesmos, 

inevitavelmente, já que as monstruosidades são criações humanas. 

 

1.2. A arena literária: literatura e ideologia  

Ao especificarmos a escrita de autoria feminina de romances devemos ter o cuidado de 

definir que essa atividade, ainda que conquistada duramente pelas mulheres, diz respeito a uma 

figura feminina específica. A descrição da mulher à qual nos referimos será o ponto de partida 

para o percurso empreendido nessa seção, designada a explicitar a posição da mulher no 

contexto do surgimento do romance, a partir da perspectiva de Vasconcelos (2007). Em um 

segundo momento, as análises de Kehl (2001a e 2001b) sobre os impactos da narrativa 
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romanesca na subjetividade dos sujeitos será necessária para estabelecer nossa perspectiva em 

relação às possibilidades de interlocução entre escrita, literatura e psicanálise. Assim, 

poderemos definir o que compreendemos como as narrativas de resistência, partindo dos 

conceitos de Bosi (1996) e de Lima, Lima e Coroa (2016) e das considerações de Eagleton 

(1997) no que tange a ideologia. 

 Falamos aqui de uma mulher que conseguiu ter acesso a algum tipo de educação ou 

inserção na escrita, formal ou informal, e ter tido algum tempo, dado ou roubado, para ousar 

escrever. As autoras dos séculos XVIII e XIX eram frequentemente mulheres brancas europeias 

burguesas ou, mais raramente, proletárias. Isso não quer dizer que o romance é uma 

exclusividade inglesa oitocentista e nem que o romance escrito por mulheres só se refira a 

escritoras brancas inglesas. Segundo Vasconcelos (2007), existem evidências históricas de que 

em outras culturas e ambientes também se desenvolveu uma atmosfera social e política 

propensa para a formação do romance. Porém, apesar de consideramos o gênero como um 

fenômeno cross-cultural, ou seja, que atravessa diversas culturas, a tradição inglesa trouxe 

contribuições que repercutiram no romance ocidental como um todo. Escolher esse subtipo do 

gênero, o romance gótico, é importante para destacar elementos fundantes que se repetem à 

medida que ele se espalha por outros grupos e culturas.  

 Existem certos momentos significativos no desenvolvimento do capitalismo, destaca 

Silvia Federici (2004/2017), como é o caso do período histórico de fundação do romance como 

o conhecemos, que são fundamentais para a compreensão da atualidade e de seus 

metamorfismos. É relevante voltar a esse núcleo histórico porque ele origina o gênero literário 

mais conhecido e consumido da atualidade desde sua gênese, e representa a grande busca do 

sujeito moderno: sua identidade. Também, por conta da irrupção do gênero gótico, que, como 

já mencionado, está intimamente conectado aos momentos de crise do capitalismo e suas 

expressões subjetivas, em que a matéria que compõe sua estrutura se mostra de forma mais 

clara. A compreensão de como as escritoras de então desenvolveram, a duras penas, 

mecanismos e recursos simbólicos disruptivos para o romance fornece uma luz para o estudo 

das narrativas de resistência desenvolvidas por outros grupos, como homens e mulheres negras, 

proletários e grupos LGBTQIA+. Mecanismos como os duplos, as inúmeras camadas de 

significados enredados, o espaço de opressão enquanto cenário, o clima claustrofóbico e 

insólito, o não-dito e os jogos de linguagem são características de diversos romances de autoria 

feminina, em especial os góticos, que se apresentam também em outras narrativas de resistência. 

Outro dado importante é apontado por Franciscon (2017) em relação ao início da escrita 

feminina. É bem comum encontrarmos análises de que escritoras oitocentistas, como Jane 
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Austen e as irmãs Brontë, teriam sido algumas das primeiras mulheres escritoras. Entretanto, 

essa perspectiva pode levar a uma compreensão limitada e passiva de mulheres de épocas 

anteriores às delas. Existem registros historiográficos, compartilhados por Woolf (1929/2019), 

de Safo de Lesbos e outras mulheres poetisas nas antigas ilhas gregas e de produções japonesas 

por volta do ano 1000 d.C. Contudo, parecem existir grandes períodos de silêncio entre picos 

de produção literária feminina. Tais intermitências de silêncio e voz se relacionam, geralmente, 

com dois fatores: a autorização, ou não, da ideologia hegemônica de oferecer mais ou menos 

acesso, liberdade e disponibilidade às mulheres; e às possibilidades do capitalismo em 

transformar a produção das mulheres em mercadoria visando o lucro. Essas transformações de 

obras, muitas vezes, silenciadas ou desvalorizadas por questionarem a ordem dominante, em 

obras mercadológicas podem ser observadas na produção de Jane Austen, George Eliot 

(pseudônimo de Mary Ann Evans), Charlotte, Anne e Emily Brontë. Já há algum tempo, ainda 

que permeadas por silenciamento e opressão, essas obras fazem parte até mesmo do cânone 

conservador (Franciscon, 2017). Vemos, assim, a contraditória característica do capitalismo de 

aglutinar e admitir textos com elementos de resistência de forma a minar seu potencial 

revolucionário enquanto lucra com público e vendas.  

Em Minha vida daria um romance (2001a), Kehl empreende um fundamental estudo 

sobre a difusão das narrativas ficcionais do período e seus impactos na subjetividade, essenciais 

para o estudo a que nos propomos, devido à possibilidade de uma melhor compreensão dos 

processos envolvidos na criação literária e suas conexões com a materialidade. Ela pontua que 

o romantismo e seus desenvolvimentos fazem parte da herança do sujeito moderno, que ao 

despencar de seu trono metafísico na Modernidade necessitou criar diariamente e 

incessantemente sua narrativa em torno de uma “pele de palavras” (Kehl, 2001b, p. 36). A 

relação do sujeito com os sentidos de sua vida foi alterada a partir do surgimento e da 

propagação das grades formas narrativas ficcionais modernas, do romance ao folhetim (Kehl, 

2001a). A falência e degradação do controle simbólico das religiões na sociedade moderna está, 

“diretamente relacionada, a meu ver, com a emergência da literatura como resposta ‘necessária’ 

para a constituição dos sujeitos” (p. 65).  

A partir da Modernidade, a literatura adquiriu um papel fundamental organizador da 

existência e da experiência dos sujeitos, uma substituição simbólica para dar conta do 

desamparo. Assim, abre-se uma fenda na qual grupos socialmente excluídos, antes 

estruturalmente imóveis, podem marginalmente utilizar-se dessa ferramenta, ainda que com 

extremo custo e risco, para criar pela palavra novos modos de existir. Já que, nas palavras de 

Kehl (2001a, p. 67), o “romance surgiu como elemento capaz de dar voz ao dissidente, ao 
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silenciado, ao sem lugar, ao informulado. Assim, as narrativas romanescas produzem, também, 

alguns efeitos sobre os sujeitos em particular”. 

Devemos pontuar que essa influência do âmbito social na vida particular dos sujeitos 

não surpreende ao leitor de psicanálise, considerando que para ela toda e qualquer psicologia 

individual é indissociável a uma psicologia social, devido à função organizadora do campo 

social na estruturação dos sujeitos. Assim, as perpetuações de romances, de caráter reacionário, 

revolucionário ou na ampla área cinza que se estende entre os dois, deixa claro que o sujeito 

moderno existe na medida em que consegue pensar a si mesmo, se inserir na linguagem, dar-se 

representação (Kehl, 2001a).  

A relação entre literatura e psicanálise é estreita. Tânia Rivera (2005) explica que a 

psicanálise, ao se aproximar da obra artística, não almeja uma aplicação de suas teorias, mas 

apreender algum quinhão de verdade sobre o sujeito, considerando que a delicada precisão 

artística se aproximaria dela melhor do que a ciência. Esbarra-se, portanto, em aspectos 

ressonantes entre os dois campos, compreensões das singularidades de apreensão do sujeito por 

cada uma. É justamente Freud quem afirma que “é difícil para o psicanalista descobrir algo 

novo que antes já não fosse conhecido por algum escritor” (Freud, 1901/1996, p. 205). Serge 

André (2015) reitera a pontuação freudiana, apontando que o artista tem acesso a um conteúdo 

tão rico por criar a partir do que não conhece, do que não pode saber, de um vácuo de 

conhecimento, ou seja, “a tese desenvolvida por Freud na Gradiva e no ensaio sobre Leonardo 

deve ser temperada da seguinte forma: quando ele cria, o artista não sabe o que está fazendo” 

(p. 16). 

Sobre a criação artística e a sublimação, Ana Loffredo (2014) aponta, em consonância 

ao que dizem André (2015) e Green (1971/2002),  que a essência da operação artística é 

inacessível à investigação da psicanálise. Em seu extenso estudo sobre a sublimação, em 

Figuras da sublimação na metapsicologia freudiana (2014), a autora faz uma escavação pela 

extensa obra freudiana em busca de pistas sobre esse conceito nebuloso. Nesse estudo, Loffredo 

estabelece que é com o recalque que a sublimação mantém os mais sutis laços. Considerando 

que tanto a sublimação quanto o recalque se impõem como barreiras à moção pulsional, 

Loffredo estende o raciocínio metapsicológico ao considerar a sublimação, também, como uma 

possibilidade de suspensão do recalque e de retorno do recalcado. 

Nessa mesma linha de pensamento, como argumenta Sousa (2018) em uma interessante 

analogia, os artistas funcionam para Freud como faróis que iluminam e escurecem os processos 

psíquicos e o inconsciente de forma intermitente, indicando “desvios em nossas travessias” (p. 

318), vislumbres do recalcado. Esse pensamento vai de encontro ao de Freud em textos como 
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os mencionados por Serge André: Os delírios e sonhos na Gradiva de W. Jensen (1907/2015) 

e Uma fantasia de infância de Leonardo da Vinci (1910/2018). Neles, Freud chega à conclusão 

de que o artista, em especial o escritor, preenche uma lacuna deixada pela ciência. Ainda que 

possivelmente bebam da mesma fonte, mas trabalhem com seus objetos, cada um a sua forma, 

o romancista não precisa enunciar as leis da atividade inconsciente que regem seu texto, já que 

se encontram contidas e incorporadas nas criações (Freud, 1907/2015). Assim, os artistas 

cumpririam uma função de antenas de seu contexto e tempo, captando as fantasias e angústias 

de sua época. Em uma aproximação entre o artista e o psicanalista, Sousa (2018) prossegue 

afirmando que ambos interpelam as lógicas instituídas, abrindo frestas nas estruturas que 

compõem o mundo, a sociedade e nossos sintomas, fazendo com que novos sentidos e imagens 

surjam no processo.  

Ainda de acordo com André (2015), o desejo do artista, em especial do escritor, parece 

ser atingir o cerne, a “carne” (p. 20) das palavras, a matéria da qual é feita a linguagem, ou 

ainda, o corpo do significante. Esse ponto, tão inalcançável, mas ainda assim captado com maior 

sensibilidade pelo artista, remete ao vazio que alimenta a arte, um ponto em torno do qual a 

linguagem gira e para o qual é sugada. Dessa forma, não pensamos em uma interpretação ou 

análise da escrita ou da arte pela psicanálise. Optamos por seguir as propostas de André (2015) 

e de Rivera (2005), de uma leitura do que a literatura produz. O ponto que une o psicanalista e 

o escritor não é, segundo André (2015), o compartilhamento de um conhecimento sobre o 

inconsciente que se revela no texto, mas da compreensão mútua da impossibilidade do que é 

impossível de dizer e escrever. Essa perspectiva nos fornece um caminho de leitura psicanalítica 

das obras escolhidas que observe o que há de valioso para nosso estudo, as manifestações do 

abjeto.  

A proposta de abordagem do texto literário de Green (1971/2002) promove essa 

interação respeitosa e limítrofe. Sua prática de crítica propõe o estudo das relações entre texto 

literário e o inconsciente, quer seja uma organização inconsciente do texto, o papel do 

inconsciente na produção e consumo de textos, entre outras possibilidades. Ao observar o texto 

pelo viés da psicanálise, em nossa interlocução ricœuriana entre mundo do texto e mundo do 

leitor, obtemos apenas um de seus possíveis recortes. Segundo Green (1971/2002), o texto é 

um objeto em aberto, que se oferece a quem o lê e permite criar e recriar, vez após vez, diversos 

significados, assim como descrevem Ricœur (1983/2010a e 1991/2010b) e Gentil (2004). 

Na proposta de leitura de Green (1971/2002), quem lê o texto deve escutá-lo. Ele sugere 

uma leitura que se assemelhe à escuta flutuante da clínica psicanalítica, nunca negligente, que 

se atente aos elementos do texto que se supõem perturbar a expectativa do leitor. Isso é possível 
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na medida em que ele compreende que vestígios de processos inconscientes sobre os quais o 

texto foi edificado sejam passíveis de serem percebidos. Em textos como os escolhidos, já 

inseridos no horror e no fantástico e que, portanto, contam com diversos elementos destinados 

à perturbação das expectativas, essa tarefa se torna ainda mais compreensiva. A procura no 

texto se dá por elementos e vestígios, objetos soterrados, como diria Freud (1937/2018) ou 

ainda os rastros a serem decifrados de Ricœur (2012), que podem parecer meros detalhes, 

acessórios, mas que encerrem grande valor. A esse processo Green (1971/2002) designa 

“desligamento” (p. 230). 

A partir dos vestígios do texto, o leitor que empreende a crítica deve ir além do fio 

principal do texto, quebrando as ligações mais conscientes para desvelar a desligação encoberta 

por elas. É com esse processo, que Green (1971/2002) relaciona a um delírio interpretativo em 

relação ao texto, que se “descobre no texto um núcleo de verdade” (p. 231). Ele parte da ideia 

já desenvolvida por Freud (1937/2018) de que o delírio é estruturado em torno de um núcleo 

de verdade, que remete ao que desejamos explorar no texto.   

Questiona Kehl, ao final de seu ensaio (2001a): “Neste caso, seria a função da 

psicanálise perspectivar a literatura ou, ao contrário, devemos nós psicanalistas, nos debruçar 

sobre a literatura para compreender melhor o nosso objeto, o sujeito moderno?” (2001a, p. 89). 

Se somos nós “sujeitos literários” (Kehl, 2001b), compreendemos que sim, a literatura se coloca 

como espaço privilegiado de observação e apreensão do sujeito moderno, permitindo o entrever 

das subjetividades e processos sociais vividos por grupos socialmente excluídos. No que tange 

nosso foco, as mulheres escritoras que criaram narrativas de resistência, Kehl relembra que não 

é por acaso que as grandes personagens e autoras do romance foram femininas, vozes 

dissonantes em um mundo no qual esperava-se seu silêncio. Para a autora, o caso das mulheres 

possui uma especificidade: “a dificuldade que enfrentaram e enfrentam para deixar de ser 

objetos de uma produção de saberes de grande consistência imaginária, a partir da qual se 

estabeleceu a verdade sobre sua ‘natureza’ (Kehl, 2016, p. 14). 

 Vasconcelos (2007) vai de encontro a essa perspectiva, e aponta que ao lado dos grandes 

nomes fundadores do romance (Richardson, Fielding, Smollett e Sterne), existiram mães 

fundadoras. Grande parte do número expressivo de escritores de romance marginalizados ou 

relegados a segundo plano no período foram mulheres. As notáveis escritoras de romances que 

se popularizaram nos séculos XVIII e XIX foram herdeiras de uma longa tradição de autoras 

comumente ignoradas na historiografia. Assim, como pontua Kehl (2016), a mesma literatura 

utilizada para a criação de um ideal burguês de feminilidade e casamento, que, em sua hipótese, 

construiu um Eu Ideal feminino alienando as mulheres a um lugar de objeto do desejo do Outro, 
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foi utilizada por mulheres escritoras e leitoras para a constituição de diversos Ideais do Eu 

disruptivos “a partir da multiplicidade de vozes que tentavam dar conta da experiência cotidiana 

das mulheres” (Kehl, 2016, p. 82). Similarmente, Woolf (1929/2019) defende que, para 

descobrir mais sobre os processos de autoria feminina na literatura, é necessário se pautar pela 

vida material das mulheres. Tal perspectiva é reiterada por Rivera (2020) que relembra a própria 

proposição metodológica de Freud “ao reconhecer os limites da teoria no que diz respeito à 

mulher: ‘Se desejarem saber mais a respeito da feminilidade’, indaguem sua ‘própria 

experiência de vida’, ‘ou consultem os poetas (die Dichter)’ (p. 60). Essa seria a chave para 

compreender a quais vivências elas se referiam em seus textos, quais impedimentos atavam 

suas mãos e como algumas delas conseguiram transpor esses obstáculos. 

Desse modo, o processo de análise do contexto histórico e social de desenvolvimento 

da obra permite criar uma base de compreensão da materialidade que compõe a realidade de 

seus autores ou autoras para fundar uma investigação acerca dos ecos da estrutura social em seu 

conteúdo e estrutura. Escritores e escritoras são seres sociais, constituídos e constituintes da 

sociedade, e que interagem com ela em sua escrita e atingem coletividades. Ao ficcionalizar 

questões sociais e estruturais direta ou indiretamente, autores e autoras respondem a uma 

demanda coletiva de expressão que ultrapassa o nível ontológico. Esse potencial não é uma 

exclusividade literária, porém, ela é uma das vias possíveis para alteração de recursos de 

comunicação e ação em disputas de poder no âmbito discursivo. 

Para que uma escrita que se configure enquanto crítica da realidade, ou, resistente, seja 

desenvolvida, ela deve, segundo Bosi (1996), decorrer de um estado de intuição sobre o cerne 

das discussões que entremeiam o texto, uma percepção aguda das contradições sociais. Essa 

característica coloca a narrativa de resistência em um patamar de tensão automática com a 

mentalidade e a ideologia hegemônicas. A ficção crítica, assim, ultrapassa a mera representação 

literária da realidade para se tornar o avesso dela: o oposto do discurso ideológico vigente, 

ressalta Bosi. No movimento de evidenciar as contradições do real e revelar o âmago do tecido 

da vida, a escrita de resistência se transforma em algo estranho aos leitores. É difícil reconhecer 

essas escritas enquanto referentes à realidade se parecem dizer de algo que não é identificado a 

olhos nus. Exibindo os mecanismos alienantes da realidade, a escrita de resistência impele ao 

desconforto e à mudança, à “vida enquanto objeto de busca e construção” (Bosi, 1996, p. 23). 

 Esses autores e autoras conseguem expor as sutilezas da vida que escapam à grande 

parte das pessoas, entorpecidas por suas condições. É essa tensão crítica que marca a narrativa 

de resistência capaz de expor e desmantelar proposições ideológicas. Ainda de acordo com Bosi 

(1996), a escrita de resistência, apesar de estar atada a seu contexto histórico e social, consegue 
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transcendê-lo. Isso é possível devido ao potencial de transcrever aspectos sociais que 

extrapolam períodos específicos, já que advêm de condições estruturais. Essa característica é 

possivelmente uma das razões para nossa contínua estimulação e exploração de obras de outros 

períodos históricos que prosseguem ressoando e criando novos sentidos ao longo do tempo. Se 

nos lembrarmos da potência da fantasia descrita por Miéville (2014), conseguimos construir 

uma linha de pensamento que conecta a relevância dos textos fantásticos (sejam eles de fantasia, 

horror, ficção científica, entre outros) e sua popularidade com sua possibilidade de evidenciar 

aspectos da materialidade.   

Ao denunciar e expor a realidade que atravessa as vivências singulares das autoras, elas 

expõem simultaneamente elementos que constituem a materialidade de muitas mulheres. 

Segundo Federici (2004/2017), a reconstrução da história das mulheres, em suas 

especificidades de raça e classe, é uma redefinição das categorias históricas fixadas e aceitas e 

uma visibilização das estruturas de dominação e opressão. Ler a história através das escritas de 

autoria feminina implica em revisitar importantes momentos históricos para entender quem de 

fato os viveu ou presenciou, assim como quem deles se beneficiou. Além disso, Federici 

ressalta, é também tentar entender o lado oculto desses eventos, como, por exemplo, a maneira 

em que o advento do racionalismo científico, ao produzir um deslocamento da referência 

orgânica para a mecânica, acabou por legitimar também a exploração da natureza e das 

mulheres.  

Portanto, a leitura de narrativas de resistência de autoria feminina requer um olhar atento 

para a percepção do desvelar das motivações e implicações históricas dos períodos aos quais os 

textos remetem. Contudo, bell hooks (2019) atenta para o fato de que a expressão como ato de 

resistência é diferente de uma confissão, conversa ou desabafo, sendo necessário uma 

consciência crítica do autor ou autora acerca do conteúdo que é exposto. É importante 

desenvolver essa separação pois a categorização de todo e qualquer ato de fala ou escrita 

enquanto tentativa de encontrar voz pode banalizar e romantizar a escrita de resistência, 

limitando sua potência.  

As narrativas de resistência são consideradas marginais principalmente devido à sua 

posição em relação ao cânone. Usualmente, as produções de grupos desautorizados são ou 

foram silenciadas historicamente, sobretudo devido aos discursos hegemônicos dominantes que 

perpassam a arte literária. O cânone, de acordo com Zolin (2010), até meados do século XX 

comportava o que era considerado alta cultura em detrimento de outras perspectivas sociais 

advindas de pessoas marginalizadas. Alguns grupos com acesso privilegiado detêm o controle 

do meio artístico e literário, manejando, portanto, os instrumentos simbólicos que permitem a 
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disseminação de suas ideologias a partir de representações de discurso. 

Sobre isso, Lima, Lima e Coroa (2016) indicam que esse poder legitimador pode se 

tornar abusivo à medida em que os meios discursivos são utilizados para controlar, dominar e 

perpetuar o legado hegemônico. Em relação a isso, Bosi (1996) propõe a compreensão do 

discurso ideológico enquanto composto por duas esferas, uma empírica e uma normativa. Os 

dois âmbitos convergem para uma totalidade desse tipo de discurso, agregando elementos 

materiais e simbólicos. Logo, para a compreensão de como as proposições ideológicas 

veiculadas na literatura estão conectadas à criação de categorias sociais e realidades de 

opressão, fomentando a gênese de discursos disruptivos de resistência, é necessário observar 

como os elementos empíricos e normativos interagem.  

  O componente empírico, segundo Bosi (1996), diz respeito aos elementos da realidade 

que se mostram verdadeiros, não devido à sua veracidade, mas pela sua reprodutibilidade, 

materialidade e transmissão. Aqui, podemos pensar nas formulações de Marx e Engels (1845-

1846/2007) acerca da análise de estruturação da sociedade civil burguesa, que permite 

compreendermos que as formas de agir, ser e viver no mundo são determinadas pelas relações 

econômicas e sociais de produção e reprodução da vida. Portanto, são justamente essas relações 

que compõem a estrutura material da sociedade da qual emergem as crenças chamadas por 

Terry Eagleton (1997) de ideologia. Nesse sentido, Marx e Engels (1845-1846/2007) definem 

ideologia como um sistema de pensamento e de poder que versa sobre a forma de concepção 

de mundo, e, em especial, do mundo social e material. As noções predominantes de cada época 

interessam à preservação dos interesses da classe dominante, de forma a manter as relações de 

produção e reprodução social. Em relação a isso, Eagleton (1997) pontua que não 

necessariamente a ideologia partirá da classe dominante em si, mas da estrutura material e social 

como um todo, de forma a manter, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, 

um modelo dominante. 

Essa parcela empírica das proposições ideológicas se refere a um tipo de comunicação 

da verdade definida por Eagleton (1997) como real ou cognoscível o suficiente para ser 

considerada ou avaliada em vez de descartada imediatamente. Eagleton salienta que a ideologia 

não pode ser pensada de maneira simplista enquanto uma ilusão criada e distribuída por um 

grupo específico, mas como uma versão da realidade que possui um tanto de veracidade. Pensar 

a ideologia como “falsas crenças” ou “falsa consciência” ignora o fato de que ela é desenvolvida 

por toda a estrutura social, de relações reais e da materialidade. Como ele salienta, não faz 

sentido pensar que um número tão gigantesco de sujeitos viveria e morreria por ideias que são 

completamente irreais, errôneas ou irracionais, já que isso implicaria dizer que grande parcela 
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dos seres humanos é incapaz de realizar pensamentos racionais e “dissipar” essas crenças 

ideológicas de sua visão.  

Isso não quer dizer que as proposições ideológicas referentes a inferioridade, subjugação 

ou marginalização de grupos sejam reais ou não-preconceituosas, mas que estão carregadas de 

motivações ulteriores que permitem sua reprodutibilidade. Em outras palavras, existem motivos 

vinculados a uma luta de poder que fazem com que seja interessante e necessário deslegitimar 

e inferiorizar certos grupos, ao ponto em que tais constatações estejam tão embrenhadas no 

cotidiano e aceitas como reais que seja complicado refutá-las (Eagleton, 1997). Supõe-se, então, 

que, devido a seu caráter duradouro e disseminado, essas ideias codificam e partem de desejos 

e necessidades genuínos. Apesar de termos noção do quão inadequado é generalizar 

desigualdades ou características de classes ou raças inteiras de pessoas – justamente como o 

que é feito com as mulheres –, podemos compreender a lógica que levou a essa ação. Na questão 

feminina especificamente, viu-se, com Federici (2004/2017), como um longo processo histórico 

levou tanto à caça às bruxas como à inferiorização da mulher. Caso tivesse sido baseado 

meramente em “crenças falsas” e errôneas, o processo provavelmente não teria sobrevivido até 

o século XIX e até a contemporaneidade, ainda que em novos desdobramentos. 

Quando Marx e Engels (1845-1846/2007) revelam que, com o desenvolvimento do 

capitalismo, a sociedade se encontra subjugada ao lucro, à mercadoria, ao capital e à divisão 

social do trabalho, ou seja, às próprias relações da materialidade, podemos pensar que há uma 

divisão social na qual a mulher, de acordo com Silvia Federici (2004/2017), é marcada por um 

contexto de exploração. Para essa autora, a subjugação da mulher faz parte de um processo 

inerente ao desenvolvimento do capitalismo, não surgindo de forma espontânea ou inocente 

enquanto perspectiva ou opinião.  

Federici traça um longo panorama histórico a partir de textos marxistas e marxianos 

para demonstrar que, desde a Baixa Idade Média, a regulação dos papeis sociais de homens e 

mulheres de acordo com a divisão social do trabalho esteve pautada no lucro, na mercadoria e 

no capital. A inferiorização feminina teve o apoio de leis e normas, como, por exemplo, a lei 

de legalização do estupro. Um dos processos resultantes da formalização da caracterização da 

mulher enquanto objeto foi a caça às bruxas. Tal evento teve como objetivo a destruição do 

controle feminino acerca da reprodução, alinhavando o campo para a intensificação da opressão 

da hegemonia masculina, ressalta a autora. Essa perseguição desfez laços coletivos e rebaixou 

sistemas de conhecimento e práticas femininas. Outros exemplos são o tráfico de pessoas 

escravizadas e os cercamentos que foram também aspectos centrais para a acumulação de 

capital e para a divisão social da Modernidade. Assim, conseguimos perceber que gênero, raça 
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e classe são categorias interligadas em relação a uma análise crítica do capitalismo e das 

produções que o sustentam. 

 Federici (2004/2017) aponta, também, que com a expansão das relações capitalistas em 

tempos mais contemporâneos, se evidenciou que alguns fenômenos normalmente associados 

exclusivamente à gênese do capitalismo estão ainda presentes na atualidade. Aqui, cabe pensar 

que as proposições ideológicas que sustentam esses fenômenos continuam se reproduzindo por 

conta de seu caráter empírico. Entre eles, novos movimentos de diáspora de povos associados 

com a perseguição a trabalhadores migrantes, a pauperização massiva de trabalhadores e, em 

específico, a intensificação da violência contra a mulher. Portanto, apesar da aparente evolução 

em relação às questões de gênero, e devido ao caráter cíclico do capitalismo e da história, 

podemos pensar, juntamente com Federici, que tais questões continuarão vindo à tona enquanto 

o sistema capitalista necessitar da subjugação de grupos para seu suporte. Pensar isso é 

compreender que essas proposições ideológicas estão ligadas a um processo fundacional de 

condições estruturais que propiciam a sociedade capitalista, permitindo que leiamos o passado 

como algo que sobrevive no presente: os cadáveres sem sepultura.  

Nessa perspectiva, Federici (2004/2017) afirma que cada fase da globalização capitalista 

acompanha um retorno violento aos aspectos mais agressivos da acumulação primitiva. A 

expulsão de camponeses, a guerra, o saque em escala global e a degradação das mulheres e de 

outros grupos marginalizados são condições primordiais para o capitalismo em qualquer época. 

Não nos surpreende, portanto, que narrativas que comportam críticas à violência do processo 

de exclusão social de determinados grupos continuem vindo à tona em diferentes momentos 

históricos. Portanto, enquanto houver exploração e subjugação em detrimento de um sistema, 

haverá uma contrapartida de produções culturais de resistência.  

 Além disso, Federici (2004/2017) aponta um interesse específico da burguesia em 

desclassificar pensamentos destoantes dos ideais iluministas de cientificismo, positivismo e 

racionalidade. Nesse sentido, o gótico e o pensamento de Federici convergem principalmente 

em relação à importância do elemento “sobrenatural”, mágico ou fantástico. Considerando que 

o Iluminismo veiculou dicotomias entre razão/paixão e mente/corpo, e que elas também se 

desdobraram entre homem/mulher, percebemos como o corpo e as paixões foram ligados à 

mulher, inserindo-a em uma lógica de culpabilização enquanto fonte do mal e impedimento de 

progresso. O gótico, assim como todo o movimento Romântico, foi contra essa equação 

simplista, e se preocupou com as consequências para a humanidade tanto em relação a 

dicotomias como em relação ao controle das naturezas humanas, afirma Federici. Quebrar 

padrões dicotômicos é colocar em questão, também, os sistemas de dominação, que se pautam 
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na criação de binômios para hierarquizar e controlar os sujeitos. A utilização do elemento 

sobrenatural, das paixões e do corpo pelo gótico se constituem enquanto estratégias específicas 

de subversão da inferiorização de tais categorias, demonstrando sua coexistência ao ideário 

iluminista. 

 Ainda em relação ao componente empírico das proposições ideológicas, podemos 

examinar os conceitos de feminilidade e docilidade advindos de séculos de dominação e derrota 

feminina. Segundo Federici (2004/2017), a mulher ideal presente no imaginário social 

hegemônico, em especial dos séculos XVIII e XIX, seria passiva e obediente, e parcimoniosa 

com atitudes e palavras. Esse conceito foi desenvolvido no final do século XVII, após mais de 

duzentos anos de processos de inferiorização feminina. O contraste com o ideário de mulher 

feiticeira selvagem, rebelde e débil que havia sido perseguida anteriormente é evidente. 

Podemos indagar o quanto dessa dualidade ainda se reproduz na contemporaneidade, que reitera 

a existência de um duplo contraditório feminino em que seus dois extremos são 

simultaneamente desejosos e punidos. A percepção de que os ideários de mulher foram tão 

rapidamente reconfigurados também remete à noção de Eagleton (1997) em relação a como as 

categorias e expectativas sociais são criadas e destruídas a partir da necessidade da ideologia 

hegemônica.  

 Retomando a ideia de Bosi (1996) acerca do caráter empírico da ideologia, encontramos 

em Federici (2004/2017) evidências históricas para sustentar a concepção de que há bases na 

materialidade para a construção de discursos ideológicos que deslegitimam certos grupos, já 

que são realizados projetos para que isso aconteça. Para a propagação dessas proposições e sua 

aceitação pela população, são necessários anos e, em alguns casos, séculos de produção e 

reprodução da vida para a solidificação da ideia de que a inferioridade de alguns é inerente à 

humanidade e inexorável à mudança.  

As narrativas de resistência incomodam o discurso hegemônico pois apontam a 

possibilidade de mudança e a fragilidade dessas construções hegemônicas delineadas para 

aparentarem rigidez. Aqui, é importante estabelecer o que compreendemos como discurso de 

resistência: 

Concebemos como discursos de resistência os discursos que visam à 

transformação das relações de dominação e a emergência de novos investimentos 

ideológicos. Tais discursos se caracterizam por apresentar e promover a 

construção de novos modos de identificação e novas formas de relações sociais, 

dissidentes do padrão hegemônico. Nesse sentido, resistir, enquanto prática 

discursiva, é desafiar padrões identitários hegemônicos e criar para os sujeitos 

novas formas de afirmação da existência (Lima, Lima & Coroa, 2016, p. 905). 
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Em consonância ao pensamento de Bosi (1996), a definição de Lima, Lima e Coroa 

(2016) demonstra que a escrita de resistência evidencia não somente as práticas violentas da 

exclusão como também uma perspectiva de vida não-automatizada, uma expectativa 

revolucionária. Ao indicar possibilidades de saída, escape e libertação para suas 

monstruosidades e protagonistas, alguns escritos góticos indicam uma vida para além da 

dominação. Quando a criatura de Frankenstein, de Shelley (1831/2003), se joga ao mar e 

aparenta ser engolida pelas águas, ela retira o controle de seu futuro das mãos de outras 

personagens, como seu criador, Victor, que antes o detivera. É um ato de recusa e de retomada 

de poder, agência e direção que lhe foram negados em sua breve vida de questionamentos. 

Ainda que o final aparente ser fechado, a partir de um monólogo explicativo e emocionado da 

criatura que anuncia seu suicídio, as palavras finais continuam suscitando dúvidas de estudiosos 

e leitores. Quer tenha atingido a liberdade em um extremo ato final ou desaparecido para algum 

local longínquo do globo, ambas são decisões ativas, que apontam para uma potência 

transformadora frente à uma realidade descrita por Bosi (1996) como aparentemente inflexível. 

Pensar na desvalorização da mulher e na privação de sua autonomia sob essa perspectiva 

é compreender que esses processos ocorreram devido a uma longa construção de degradação 

social. A literatura foi um importante veículo de redefinição ideológica das relações de gênero 

na transição para o capitalismo, segundo Federici (2004/2017). Os novos cânones culturais 

construídos agiam destacando as diferenças entre homens e mulheres, ao sugerir características 

inatas de feminilidade e masculinidade, e estabelecendo a inferioridade da mulher, enquanto 

ser emotivo e frágil e contraditoriamente carente de dominação e represália. Não podemos 

ignorar que a instituição da necessidade do controle das mulheres somente ocorreu porque elas 

tentaram ativamente resistir às relações capitalistas. Os indícios históricos de organização e 

mobilização por mulheres em oposição à ordem estabelecida datam já da luta antifeudal, com 

as raízes de um movimento que contribuía para a construção de modelos comunais. 

 Bosi (1996) também trabalha essa ideia do componente normativo que se integra ao 

empírico no discurso ideológico. Tal componente é perceptível a partir da observação de redes 

simbólicas que podem difundir as proposições de forma a serem assentadas como definitivas. 

Se o aspecto empírico se baseia na solidificação ideológica na materialidade, o normativo diz 

respeito aos canais discursivos que podem contribuir para essa difusão. Arte, mídia, ciência e, 

particularmente neste trabalho, literatura e cultura, são instrumentos e redes simbólicas que 

propagam representações discursivas.  

Bosi (1996) denomina as produções literárias capazes de expressar o caráter alienado e 

alienante da “vida como ela é” (p. 23) e da cristalização material das proposições ideológicas 
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cuidadosamente tecidas ao longo de séculos como sendo escritas de resistência. Devido à 

contradição dialética inerente, a literatura pode ser um espaço de reiteração das posições de 

poder e dominação de grupos hegemônicos ou de florescimento de resistência ao expor, de 

forma direta ou indireta, esses mesmos mecanismos de poder e controle. Assim, para Bosi 

(1996),  

A resistência é um movimento interno ao foco narrativo, uma luz que ilumina o 

nó inextricável que ata o sujeito ao seu contexto existencial e histórico. Momento 

negativo em que o sujeito, em vez de reproduzir mecanicamente o esquema das 

interações onde se insere, dá um salto para a posição de distância, e, deste ângulo, 

se vê a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados que o prendem à 

teia das instituições (pp. 26-27).  

  

Bosi (1996), assim como Vasconcelos (2007), aponta como as tensões e contradições 

do mundo se apresentam na literatura. Em resumo, os textos literários detêm em si a 

possibilidade de sustentar o status quo e a hegemonia ou a potência de resistir, transformando 

discursos e, possivelmente, a realidade.  

 

1.3. As mulheres escritoras e sua presença no gótico 

Como já explicitado, a literatura permite a observação de proposições ideológicas 

devido à sua viabilidade de exibir o modo de produção e reprodução da vida de uma maneira 

diferenciada. Assim, estabeleceremos nessa seção as proposições ideológicas referentes à 

mulher no contexto histórico aqui abordado e alguns aspectos de seu percurso na literatura, a 

partir das discussões de Federici (2004/2017) e de Gilbert e Gubar (2000). Dessa forma, será 

possível explorar a especificidade das posições de Mary Shelley e Emily Brönte enquanto 

escritoras do gótico do século XIX a partir das recentes discussões em torno do termo female 

gothic. A perspectiva abordada nesse trabalho será balizada pela multiplicidade de experiências 

femininas, trazendo, em especial, a proposição de narrativas de resistência de autoria feminina 

possibilitadas pela manifestação do abjeto, teorizado por Kristeva (1982). 

De acordo com Teixeira (2009), o discurso literário comporta uma preocupação com a 

verossimilhança ainda que no campo ficcional. A ficção não é o avesso do real, ou seu negativo, 

mas uma diferente forma de captá-lo na qual os limites entre criação e fantasia são mais obtusos 

do que os permitidos por práticas como a historiografia, o que possibilita uma atuação na 

realidade por vias sinuosas e uma interpretação singular. Segundo Gilbert e Gubar (2000), o 

texto literário consegue dar corpo e formato ao discurso dominante, mas, também, se configurar 

enquanto uma manifestação física do poder que perpassa essa ideologia. Assim, não só a pena 

do escritor escreve e dá corpo à ideologia de sua época, criando um registro e, dessa forma, 
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inscrevendo a própria realidade, como também adquire o poder de criar uma posterioridade. 

Percebemos que essas narrativas escritas por grupos dominantes reescrevem a história e apagam 

conflitos e contradições de uma época e de grupos silenciados e sem escrita. Destacamos um 

deles para o objetivo deste trabalho: as mulheres escritoras. 

Gerard Manley Hopkins, em uma carta para seu amigo R. W. Dixon, em 1886 (como 

citado em Gilbert & Gubar, 2000), afirmou que a qualidade mais essencial do trabalho artístico 

é sua execução, e que ela se configura como uma possibilidade intrinsecamente masculina, um 

dos elementos que os separam das mulheres. A partir de relatos e ideias como essa, Gilbert e 

Gubar (2000) desenvolveram a tese de que a pena (pen em inglês) masculina, instrumento 

utilizado para a escrita, é, em algum sentido, representante do falo, em uma brincadeira irônica 

com as palavras “pen” e “penis” (“the pen is”, “a pena é” em português, e que em inglês a 

sonoridade da expressão remete ao pênis). Essa ideia de soberania masculina, entretanto, não é 

exclusiva de Hopkins, mas uma expressão da noção ideológica da sociedade de que o escritor 

age como “pai” do texto de forma análoga à maneira que Deus seria o “pai” criador do universo. 

Esse pensamento perpassa a civilização ocidental e é metaforizado na palavra “autor”, 

descendente de “autoridade”. Said (1985 como citado em Gilbert & Gubar, 2000) afirma que a 

palavra autoridade traz uma constelação de significados conectados para além do sentido usual 

de obediência, poder e influência de ações, mas, também, do próprio autor que cria ou dá a 

existência a algo – um pai. No reino que o autor cria para si em sua escrita, ele governa como 

rei absoluto. 

Muitas mulheres escritoras nem ao menos tentaram segurar a pena, tendo sido impedidas 

pela noção de que apenas homens teriam o “dom” da escrita. Outras, “presunçosas e ousadas”, 

cruzaram um território definido “por natureza”, já que ler, escrever e até mesmo pensar eram 

atividades que as mulheres, segundo a ideologia dominante, não conseguiriam realizar devido 

à sua constituição biológica. Jane Austen, em sua obra “Persuasão”, em uma cena em que fala 

Anne Eliott, escreve que os “homens têm tido todo tipo de vantagem em relação às mulheres 

no que diz respeito a contar a sua história. A educação foi dedicada a eles em um nível muito 

maior; a pena esteve nas mãos deles [the pen has been in their hands]3” (Austen, 1818/2004, p. 

281).  

Destacamos, então, alguns elementos de análise presentes em obras literárias escritas 

por mulheres que nos permitem compreender mais profundamente suas trajetórias no mundo 

literário e as maneiras pelas quais foram perpassadas pela ideologia hegemônica. Aqui, é 

                                                           
3 Tradução nossa de: “Men have had every advantage of us in telling their own story. Education has been theirs in 

so much higher a degree; the pen has been in their hands.”   
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importante relembrar que não compreendemos a literatura escrita por mulheres como portadora 

de uma “essência” ou intrinsecamente dotada de elementos específicos, comuns a todos os seus 

textos. Assim como a experiência de ser mulher não deve ser analisada de maneira essencialista, 

considerando que cada mulher detém uma posição específica no nó gênero-raça-classe, bem 

como particularidades provenientes de sua história de vida, também não percebemos seus 

escritos como tal. As temáticas que destacaremos a seguir dizem respeito a aspectos 

interessantes que por vezes se repetem em determinadas obras e textos, e que parecem 

exemplificar mais incisivamente algumas das possibilidades de experiência da vivência 

feminina do período em voga (séculos XVIII e XIX). A proposta é demonstrar, por meio das 

temáticas elencadas, algumas maneiras em que a ideologia hegemônica perpassava as vidas de 

mulheres, criando ecos com o momento presente. Identificamos que tais temas não 

necessariamente se referem a uma pretensa “experiência feminina” universal, mas à forma 

como cada autora ficcionaliza sua vivência, suas elaborações e suas críticas à sociedade a partir 

do local que ocupa.   

Destacaremos, portanto, algumas temáticas que, de forma abrangente, reverberam em 

muitos textos de autoria feminina de horror, em especial nos séculos XVIII e XIX, mas não 

restritas a eles. Primeiramente, o binômio anjo/monstro construído pelos textos de autoria 

masculina ao longo da história e o duplo feminino. Depois, a solidão da mulher escritora e os 

choques iniciais das pioneiras com a sociedade da época. Por fim, o uso de metáforas e camadas 

de significados nas tramas que permitiram e permitem as denúncias e críticas sociais. 

Não somente as mulheres foram historicamente impedidas de escrever suas histórias, 

como também se tornaram objetos das histórias de autores masculinos, servindo a seus 

desígnios e expectativas, e aprisionadas como personagens em seus textos (Gilbert & Gubar, 

2000). Para adquirirem autonomia literária, as autoras tiveram que, primeiramente, transcender 

as rasas representações literárias das personagens mulheres de autoria masculina. De certa 

forma, essas figuras femininas na literatura e na cultura usualmente se encontram no binômio 

“anjo” e “monstro”, extremos utilizados para diferenciar personagens que correspondiam às 

expectativas de feminilidade e as que fugiam a tais ideais, seres irracionais e incontroláveis, 

selvagens. Ortner (1974 como citado por Gilbert & Gubar, 2000), no campo da antropologia, 

estuda como a associação psíquica em relação à mulher se apresentava nos dois extremos de 

um espectro. Essa ambiguidade simbólica utilizava, em um lado do espectro, símbolos 

subversivos como a bruxa, o olho maligno, mães castradoras e fálicas, e, do outro, símbolos de 

poder transcendental feminino, como a representação de justiça, a natureza e mães salvadoras. 

Assim, a mulher se tornou a corporificação não somente dos extremos simbólicos da 
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humanidade como foi envolvida por uma aura de mistério que a fixava enquanto “outro”, seja 

fonte de medo e repulsa ou de adoração e amor. 

O binômio anjo/monstro que cerceou a personagem feminina literária, e, também, a 

mulher e sua presença na cultura, surgiu na Idade Média. O ideal bíblico de Virgem Maria 

norteia o ideário feminino até a contemporaneidade, tanto de forma literal com a valorização 

da virgindade, quanto por seu repositório infinito de salvação a ser cultivado. A versão da 

madona pertinente à cultura do século XIX saiu das nuvens dos céus para as casas da época, 

em formato de “anjo do lar”. Com o desenvolvimento do comércio de livros no período, as 

mulheres que conseguiam ler podiam se educar com obras de etiqueta e conduta que ensinavam 

submissão, modéstia e doação ao outro, reforçando didaticamente o papel angélico a ser 

ocupado por elas. Como relembra Kehl (2016), a adequação das mulheres a esses papeis foi 

resultado de uma grande produção discursiva. A autora reitera duas informações importantes à 

nossa discussão: a) de que esse ideal de feminilidade propagado discursivamente possui uma 

história recente, sendo ela a da constituição de sujeitos modernos a partir do século XVIII e ao 

longo do século XIX; e que, b) apesar de tais discursos que constituíram a denominada 

“feminilidade tradicional” (Kehl, 2016, p. 38) terem sido transmitidos pelas mais variadas vias 

culturais, o imaginário social não é monolítico. Isso significa que outros discursos colidiram 

com tais proposições ideológicas dominantes, criando rachaduras que permitiram às mulheres 

e outros grupos socialmente excluídos, e ainda hoje, “a questão de ser um sujeito (...) ou colocar-

se como objeto do discurso do Outro” (Kehl, 2016, p. 38). 

Retomando à discussão relativa ao binômio anjo/monstro, a imagem de anjo carrega em 

si sua própria antagonista, a morte. Welsh (1999 como citado por Gilbert & Gubar, 2000), em 

estudos de manuais de moralidade e da iconografia angélica vitoriana, afirma que o anjo do lar 

se aliena de forma tão intensa da vida secular ao seguir tais padrões que de certa forma, morre, 

se tornando um anjo da morte. 

Analisando também as personagens femininas desenvolvidas por escritores vitorianos, 

como Dickens, Welsh (1999 como citado por Gilbert & Gubar, 2000) afirma que o constante 

papel de salvação da morte desempenhado por elas se confunde, simbolicamente, com o próprio 

ato de morrer, e de dar a vida para salvar a vida de outrem. Essa representação se estendeu para 

outros campos da arte vitoriana, como pinturas, fotografias e o ideal de beleza feminino: 

mulheres pálidas, passivas, com pele de porcelana e a imobilidade dos mortos. A palidez era 

por vezes tão excessiva que a aparência de doença, juntamente ao uso de corpetes, o jejum e o 

hábito de beber vinagre, por vezes se concretizava enquanto fragilidade e fraqueza mórbidas, 

destacam as autoras. 
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Encontramos também em Freud uma análise da relação cultural entre a mulher e a morte. 

Em seu O motivo da escolha dos cofrinhos (1913/2018), Freud empreende uma construção 

cultural com base, mais uma vez, na literatura. Consideramos esse um exemplo de momento 

em que a relação entre psicanálise e literatura conseguiu ser fiel e respeitosa a ambos os campos, 

elencando elementos e temáticas dos textos e observando suas ligações com a realidade social, 

criando, portanto, uma frutífera pontuação que enriquece a teoria psicanalítica. Freud parte de 

duas cenas shakespearianas, presentes em O mercador de Veneza (1605) e Rei Lear (1606), nos 

quais repetidamente as personagens são confrontadas com uma escolha a partir de três opções.  

Em O mercador de Veneza, Porcia é obrigada a se casar com o seu cortejador que 

escolhesse o cofrinho correto entre os três que lhe fossem apresentados, sendo eles um de ouro, 

outro de prata e o último de cobre. Os pretendentes que escolheram os de ouro e prata falharam 

na tarefa, deixando Bassânio, que escolhera o de chumbo, como o vencedor. A eleição entre 

três opções reaparece em Rei Lear, dessa vez, referente a três mulheres. Lear ambiciona repartir 

suas posses entre suas três filhas, tendo como critério a se basear o afeto que cada uma lhes 

demonstrasse. Cordélia, a terceira, que se recusa a empreender falsas demonstrações de amor 

como as outras duas irmãs, é repudiada pelo pai, que reparte o reino entre as duas. 

Para Freud, os cofrinhos e as mulheres estão interligados, e a terceira opção, usualmente 

considerada a correta, possui a propriedade do silêncio, assim como o cobre não chama atenção 

como os outros metais e como Cordélia se manteve calada. Na interpretação freudiana, o 

silêncio e a mudez têm a tendência de representarem, em diversas manifestações culturais e 

literárias ao longo da história, a morte. Essa relação lembra Freud das figuras mitológicas gregas 

das Moiras, que aqui nos interessam. Segundo ele, a Moira representa a inexorabilidade do 

destino. Posteriormente, com o desenvolvimento da mitologia grega, a figura se dividiu em três: 

a fiandeira4, a que sorteava os nomes dos que iriam morrer, e a inflexível, que corta o fio da 

vida. Portanto: nascimento, amor e morte, a tríade que marca a vida do começo ao fim, 

materializadas nas figuras femininas que realizam as mediações desses períodos (a mãe que dá 

a vida, a mulher amada e a que nos recebe na morte) (Rocha, 2002).  

Ainda em O motivo da escolha dos cofrinhos (1913/2018), Freud faz uma conexão com 

o que seria sistematizado em seus estudos psicanalíticos acerca do estranho, em que ele se volta 

para o que considera ser a maior causa de estranhamento e angústia para os sujeitos: a morte. 

Símbolo supremo do estranho que é rechaçado e recalcado, o túmulo é um emblema sagrado 

                                                           
4 A relação entre os atos de fiar e costurar e a figura feminina será discutida, posteriormente, no capítulo 2. 

Deixamos aqui o lembrete dessa associação literária e cultural entre a costura e o tecer enquanto atividades de 

potência e agência. 
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no culto dos esquecidos (Gilbert & Gubar, 2000). A mulher ocupava, e ainda ocupa, um espaço 

importante na esfera de grupos marginalizados. Ela não somente foi exorcizada da vida pública 

como também lhe foram negados os prazeres da vida sexual, se tornando uma espécie de 

fantasma não só da vida doméstica como de si mesma. Ela vivia uma existência póstuma, uma 

morte em vida.  

Analisando as produções culturais dessa época, percebemos que para a imagem da 

mulher aprisionada existia um duplo com características diabólicas que refutava a ideologia 

hegemônica. De acordo com Gilbert e Gubar (2000), a literatura nos mostra que a Branca de 

Neve angelical era não somente assombrada, mas também caçada por sua Madrasta Má. Ou 

seja, para cada mulher envolvida em uma existência marcada por opressão, existia uma espécie 

de negativo fotográfico que personificava seus desejos e angústias ocultados. Nos textos 

literários escritos por homens, era comum a exaltação das personagens angelicais e os castigos 

e punições aos seus duplos agressivos. Os duplos monstruosos não somente apareceram como 

um outro personagem separado do anjo, mas que também residem dentro dele. As figuras 

vilanizadas, como a já mencionada Victoria di Loredani, do Zofloya de Charlotte Dacre (1806), 

foram uma força coercitiva e simultaneamente encorajadora para as mulheres que desejavam 

expressar suas opiniões através da escrita. O que isso sugere é que o discurso de resistência 

feminino e a “presunção” de expô-lo, ou seja, a revolta em relação à dominação, estão 

intrinsecamente ligadas.  

A monstruosidades, nesse sentido, podem também ser pensadas como o duplo de cada 

mulher escritora que se depara com o monstro ou a louca que teme encontrar em si no lugar do 

que deveria ser. Por vezes esses personagens surgem em sonhos, por terríveis experimentos, ou 

escondidos em cômodos sombrios, como se o próprio processo de escrever liberasse uma 

mulher louca, agressiva e monstruosa, despertada de um silêncio que nem ela nem sua autora 

poderiam continuar a prolongar (Gilbert & Gubar, 2000). Os duplos surgem também com 

frequência como vilões ou contrastes à heroína ou herói principal da história, até serem punidos 

ou destruídos. Isso parece dramatizar a fragmentação da própria autora e sua contradição no 

sentido de aceitar ou rejeitar (ou, ao mesmo tempo aceitar e rejeitar) a ideologia hegemônica. 

Compreendemos que, dados os impedimentos estruturais para a escrita da história 

feminina, ela acabou sendo construída, literariamente, de forma tangencial e escondida, 

perceptível pelo fato de que as mulheres autoras não se encaixam na história da literatura que é 

predominantemente masculina. A batalha que travaram foi, não somente contra a estrutura 

social e a ideologia dominante, mas, também, contra as formas com as quais essa ideologia se 

envolve em sua percepção de si, destacam Gilbert e Gubar (2000). As mulheres escritoras se 
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afligiam com a aceitação do público, com as vendas de seus livros, com seus conflitos artísticos 

internos, mas, principalmente, com as amarras ideológicas.  

Por isso, este movimento é ambíguo. A mulher escritora da era vitoriana era solitária, 

não gozando da oportunidade de discutir a solidão e seu desejo de escrever com outras devido 

à grande quantidade de mulheres da época que aceitavam e reproduziam diariamente essa 

limitação de gênero. Como exposto por Eagleton (1997), a ideologia se mantém justamente por 

surgir dos próprios modos de produção e reprodução da vida, através das relações sociais, e, 

portanto, se estabelecer enquanto categoria fixa e inquestionável. Tanto os homens quanto as 

mulheres provavelmente tinham como imutável a ideia da inferioridade feminina, 

compreendendo que “sempre havia sido assim e sempre será”, continuando a reprodução desta 

proposição ideológica. Enquanto os escritores masculinos frequentemente revisavam a escola 

literária das suas épocas e renovavam sua maneira de escrever, as escritoras femininas estavam 

ainda em um período de pioneirismo literário que os homens tiveram, pela última vez, na 

Renascença (Gilbert & Gubar, 2000). Cada mulher escritora ajudava na construção, por sua 

vez, de uma tradição de escrita totalmente nova. Se cada autora da contemporaneidade pode 

escrever com um nível maior de segurança e autoridade é porque suas antecessoras dos séculos 

XVIII e XIX o fizeram primeiro em um processo de isolamento, doença, alienação da sociedade 

e diagnósticos de loucura.    

Devemos lembrar que as mulheres, como descrevem Löwy e Sayre (2015), 

independentemente de sua origem de classe ou raça, têm uma relação íntima com os 

movimentos romântico/gótico. Seja enquanto escritoras, leitoras ou militantes de movimentos 

sociais, tendo sido excluídas da criação dos grandes valores da Modernidade e subjugadas a 

papeis sociais específicos centrados em valores burgueses, é compreensível que tenham se 

sentido (e ainda se sintam) atraídas por suas críticas e propensas a produções em seus moldes. 

As mulheres que estavam entre as pioneiras a realizar uma incursão profissional no mundo da 

escrita, nos séculos XVII, XVIII e até mesmo no século XIX, sofreram o primeiro choque do 

confronto com a ideologia hegemônica. Seus processos de escrita foram marcados pela 

sensação de inadequação, autocrítica e questionamentos acerca da validade de sua educação, já 

inferior, ressaltam Gilbert e Gubar (2000). Retomando os conceitos de ideologia de Marx e 

Engels (1845-1846/2007) e de Eagleton (1997), é comum que a ideologia seja sentida como 

uma potência incontrolável e incognoscível para os indivíduos, além de aparentemente 

independente da vontade e da ação dos homens.  

A escrita de romances e histórias por mulheres também pode ser vista como um ato de 

resistência no âmbito da própria teoria literária. O romance traçou um padrão masculino que 
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foi de encontro à sociedade da época: um herói que passa por obstáculos sociais e econômicos 

até atingir uma posição mais alta na escala social. Essas histórias muitas vezes continham 

elementos de viagens a territórios longínquos e encontros com estrangeiros assustadores, até 

que o herói se firmasse como conquistador, também, de novos territórios (Clery, 2002). A 

mulher escritora, ao se aventurar no romance, não expressava a trajetória de ascensão social 

feminina, já que ela ainda não existia. Portanto, manipulou recursos literários como metáforas 

e significados ocultos em camadas profundas de interpretação, contando suas histórias, sonhos, 

angústias e aspirações disfarçadamente.  

O que ocorreu com diversos trabalhos de autoria feminina é que eles podiam ser 

apreciados pelo público geral que não necessariamente capturava suas camadas de crítica e 

denúncia. Isso não quer dizer que a recepção do público destes textos foi fácil, rápida ou bem-

sucedida, já que a escritora mulher era considerada uma excêntrica em meio à historiografia 

literária. Autoras como Jane Austen (com A abadia de Northanger, um escrito gótico que 

subverte o próprio gênero), Mary Shelley, as irmãs Brontë e Emily Dickinson, em seus 

diferentes contextos, produziram trabalhos literários que podem ser denominados de 

palimpsestos, ou seja, trabalhos em que suas camadas mais acessíveis escondem ou maquiam 

níveis de significado mais profundos e menos socialmente aceitáveis (Gilbert & Gubar, 2000). 

Essas autoras conseguiram, de forma inovadora, alcançar alguma autoria e autoridade literária 

simultaneamente se conformando e subvertendo à ideologia hegemônica. O que as mulheres 

escritoras tanto escondiam em suas camadas de significados era, justamente, suas próprias 

vidas. 

A escrita do gótico de autoria feminina, nosso recorte específico dentro da vasta 

experiência de escrita feminina, é usualmente relacionado à temática do enclausuramento 

doméstico. Apesar de central ao gótico enquanto gênero literário, não deve ser compreendida 

como necessária ou presente em todos os textos góticos de autoria feminina. Como já 

explicitado, o tema era e prossegue sendo emblemático à experiência feminina burguesa. Essa 

foi apenas uma das maneiras de prover algum tipo de mediação para a experiência feminina 

vulnerável do período através do gótico, assim como também se mostrou uma estratégia de 

elaboração coletiva dos motivos ideológicos do processo de inferiorização da mulher. 

Concordamos e endossamos a perspectiva de Ledoux (2017) em relação à discussão acerca do 

gótico de autoria feminina, muitas vezes compreendido na crítica e na academia enquanto uma 

entidade unívoca, de traços e características essenciais.  

Ledoux reposiciona o debate e as perspectivas de leitura dos textos góticos de escritoras 

ao pontuar que ele é mais esteticamente, politicamente e tematicamente diverso do que 
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normalmente é considerado pela crítica literária. Essa mudança de olhar é importante ao 

trabalho aqui empreendido na medida em que nos permite uma contextualização mais fiel e 

respeitosa às autoras, construindo uma mimesis I mais robusta e crítica que compreenda a 

questão de gênero enquanto entrelaçada a outros marcadores sociais.  

 Devemos lembrar, como pontua Ledoux (2007) e de forma análoga ao descrito por 

Löwy e Sayre (2015) sobre o caráter revolucionário do Romantismo, que a escrita gótica de 

autoria feminina não é intrinsecamente disruptiva ou crítica. Ainda que o próprio ato de escrita 

e desenvolvimento de uma carreira profissional baseada nela o sejam, existem exemplos de 

autoras góticas conservadoras, como Clara Reeve, e escritoras, como Sarah Wilkinson, que 

enfocam a experiência da classe trabalhadora em contraposição à vivência feminina burguesa. 

Boa parte dos romances góticos também propõem a desobediência e a busca por conhecimento 

de suas personagens femininas, como relembra Sá (2018). Em Os mistérios de Udolpho (1794), 

de Ann Radcliffe, Emily se aventura pela França, quebrando o padrão de passividade e 

permanência doméstica. Em O italiano (1797), também de Radcliffe, Ellena vence o vilão 

Schedoni com sua esperteza após ser raptada antes de seu casamento. Já em Zofloya (1806), de 

Charlotte Dacre, polêmico ao exibir uma personagem feminina transgressora e violenta, nos 

deparamos com uma protagonista vilanesca. Ao ignorarmos esses exemplos que demonstram a 

pluralidade da escrita feminina de horror, encerramos o gênero e essa atividade em uma caixa 

da qual poucas interpretações, leituras e aprendizados são feitos possíveis.  

 As críticas de Ledoux (2017) se referem especificamente ao termo female gothic, ou 

gótico feminino, cunhado por Moers (1976). Apesar de a criação do termo ter influenciado uma 

mudança no foco dos estudos do gótico e inaugurado o movimento de recuperação de textos de 

autoria feminina, hoje, ele é questionado e reavaliado pelos estudos mais recentes. Tanto Smith 

e Wallace (2009) quanto Ledoux (2017) o consideram, apesar de valioso, potencialmente 

perigoso ao abarcar muitas ideias e demarcar uma posição essencialista. Sá (2018) questiona 

também o surgimento do termo a partir do que parece ser uma teoria patriarcal abstrata, sem 

conexões com outros sistemas de opressão que não o de gênero. Além disso, sem uma 

contextualização histórica do gótico que leve em conta esses entrecruzamentos, corremos o 

risco de ignorar os outros aspectos do gênero, como sua intrínseca relação de angústia com a 

Modernidade capitalista e o medo do estrangeiro. Reduzir o gótico de autoria feminina a 

parábolas sobre o patriarcado, como nomeia Clery (2002), é descentrar as autoras, que ao 

inserirem críticas em seus textos, sucederam em uma carreira profissional na escrita.  

De forma similar ao proposto por Sá (2018), compreendemos que o gótico foi, e ainda 

é, não somente um veículo de contestação social para denúncia e crítica da realidade das 



60 
 

mulheres, mas, também, forma de estabelecer algum tipo de emancipação. Faremos essa ponte 

a partir do abjeto, conceito psicanalítico, em sua definição construída por Kristeva (1982), de 

forma a estabelecer como a resistência pôde ser expressa com a geração de criaturas 

monstruosas que fragilizam fronteiras ideológicas. Observar como o abjeto pode ser 

manifestado para mudar o olhar do centro para a margem faz com que possamos nos voltar para 

as mulheres, suas conquistas e o abalar de estruturas sociais. 

Pontuamos, também, que ainda que as forças que oprimem as mulheres na atualidade 

sejam específicas à nossa cultura e momento histórico, muitos aspectos ainda se repetem, como 

a dificuldade de acesso à educação, os direitos sobre os próprios corpos, a inferiorização 

intelectual, a polarização em dicotomias como boa/má, santa/pecadora e a patologização de 

mulheres que não atendem as expectativas e normas sociais. Hoje, possuímos novas maneiras 

de compreender a ação da opressão de gênero, possibilitando a criação de estratégias de 

resistência diferentes. Entretanto, é interessante que o gótico e o horror prossigam sendo 

algumas dessas ferramentas, utilizados por escritoras que necessitam e/ou almejam dar algum 

tipo de contorno às violências que experienciam. Como pontua Sá (2018), as escritoras do 

século XVIII se valiam dos porões, dos cenários medievais, do sobrenatural e da loucura, 

fornecendo uma ampla gama de temáticas para que as escritoras da atualidade pudessem 

desenvolver suas histórias em pesadelos, utopias, distopias, alucinações e ambiguidades. 

Destacamos aqui autoras como Octavia Butler, Margaret Atwood, Angela Carter, Joyce Carol 

Oates, Shirley Jackson, Ursula K. Le Guin e Toni Morrisson.  

 Entretanto, é importante mencionar que muitos dos romances góticos, ainda que 

subversivos ao longo da narrativa, possuem desfechos apaziguadores à ideologia hegemônica. 

Muitos finais por vezes promovem certo “equilíbrio”, ao punir das mais diversas formas, 

personagens transgressores, seja com a morte ou com transformação de caráter. Portanto, como 

também afirma Monteiro (2004), mais importante que os finais, que muitas vezes somente 

reiteram uma função ideológica tradicional, é no desenrolar dos eventos da narrativa que os 

autores e autoras podem tecer metáforas com um maior grau de liberdade. Segundo ela, o 

desfecho se torna quase irrelevante após a irrupção dos elementos desestabilizadores ao longo 

do processo, já que promovem possíveis desconstruções ideológicas sociais e literárias. 

Cabe pontuar que, devido ao caráter mercadológico das ficções góticas dos séculos 

XVIII e XIX e ao grande número de escritoras que utilizaram o gênero como alavanca para 

algum grau de independência financeira, é compreensível que muitos finais não 

correspondessem ao desejado por elas. Alguns parecem até mesmo deslocados, abruptos frente 

ao decorrer do restante da narrativa. Um desses casos é, também, Frankenstein (Shelley, 
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1831/2003), o que se torna ainda mais evidente após compreendermos o percurso de alterações 

e edições da obra original que ainda será discutido5.  

Ainda em relação ao gênero gótico, Punter (2016) o define como um encontro 

privilegiado com a vida psíquica, um momento no qual, semelhante ao percurso de Dante, faz-

se uma visita ao Hades, descendo à raiz e ao cerne das coisas (e aqui, adicionamos, ao cerne de 

vários dos imbróglios advindos da barbárie). O gênero reitera as proposições freudianas de que 

o Eu é um construto e construtor do campo social, de que estamos vinculados a outros 

imperativos, e não a uma noção inexpugnável de subjetividade plena, desligada de sociedade, 

cultura e política.  

Essas lembranças são caracterizadas pelo gótico pela espectralidade, pela 

fantasmagoria, pelo morto que se recusa a ser enterrado e que o ponto nodal não somente do 

gênero, mas, principalmente, da própria história. As narrativas da história não somente incluem 

necessariamente os mortos, como também são escritas por eles: “as vozes que entreouvimos 

em nossos contatos com a história são, sem exceção, espectrais, em suas conjurações de 

acontecimentos do passado servem para espectralizar a possibilidade de conhecimento” 

(Punter, 2016, p. 27).  

A ideia de que a aparição espectral está presente no que idealmente seria um espaço 

“iluminado” e racional se conecta, também, com as formulações freudianas do estranho: o 

infamiliar que parte precisamente do familiar, do conhecido. O estranho relembra que no 

inconsciente, nada se perde, tudo permanece marcado. Podemos levar essa concepção também 

para a história, a partir do exemplo de Roma oferecido por Freud em Mal-estar na civilização 

(1930/2010):  

Nesses lugares há ruínas atualmente, não das construções mesmas, porém, e sim 

de restaurações de épocas posteriores, feitas após incêndios e destruições. Não é 

preciso dizer que esses resíduos todos da antiga Roma se acham dispersos no 

emaranhado de uma metrópole surgida nos últimos séculos, a partir da 

Renascença. Seguramente, ainda muita coisa antiga se acha enterrada no solo da 

cidade ou sob as construções modernas. É assim que para nós se preserva o 

passado, em sítios históricos como Roma. Façamos agora a fantástica suposição 

de que Roma não seja uma morada humana, mas uma entidade psíquica com um 

passado igualmente longo e rico, na qual nada que veio a existir chegou a perecer, 

na qual, juntamente com a última fase de desenvolvimento, todas as anteriores 

continuam a viver (p. 22). 

 

Ao criar um paralelo entre as ruínas romanas e o psiquismo, no qual tudo o que veio 

antes permanece, podemos pensar que uma das funções primordiais do gótico seja exatamente 

                                                           
5 Aprofundaremos na análise de Frankenstein, de Mary Shelley, no capítulo 2 dessa dissertação. 
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a de exibir essas camadas históricas e sociais que compõem a experiência moderna, juntamente 

com os fantasmas que as habitam. Ao fazer isso, Punter (2016) pontua que o gótico questiona 

as firmes certezas históricas, apontando para possíveis novas leituras de fatos antes 

caracterizados como definitivos. Essa é uma possibilidade fecunda para o objetivo desse 

trabalho, considerando que, por meio das obras literárias aqui estudadas, podemos ter acesso às 

vidas e subjetividades de grupos marginalizados que formalmente não fizeram parte da 

historiografia convencional.  

Cabe lembrar que as formas literárias surgem, principalmente, por “demandas 

psicológicas coletivas” (Eagleton, 1976, p. 40). Portanto, a existência não somente do gótico, 

mas de todas as formas e gêneros literários significativos para a cultura correspondem a 

respostas (e, como defendemos aqui, sintomas) ao que os sujeitos e o campo social sentem. 

Assim, estudar produtos culturais literários pode significar um acesso às raízes das angústias e 

do mal-estar dos sujeitos, já que suas formas e gêneros mais disruptivos correspondem a 

grandes transformações sociais e ideológicas dentro de uma cultura.  

 O gótico explorou e explora questões ainda relevantes em termos muito parecidos com 

o que encontramos em teorias modernas e/ou contemporâneas, como a própria psicanálise. No 

cenário desse trabalho, por exemplo, trazemos escritoras do século XIX que manipularam o que 

hoje compreendemos como o abjeto teorizado por Kristeva e que parte, também, dos modelos 

desenvolvidos por Freud para pensar a sociedade e a cultura. O abjeto, como demonstrado por 

Kristeva (1982), em ecos à reflexão que já havia sido realizada por Freud, encontra espaço 

privilegiado para seu potencial disruptivo na literatura e na arte como um todo, ao subverter um 

dos mais importantes espaços da linguagem. Como evidencia Dias (2007) ao comentar 

Kristeva, a literatura, ao se desdobrar como escrita, se torna um espaço no qual é possível a 

“corrupção da lei do simbólico, o negaceio diante do autoritarismo da língua” (p. 28), 

autoritarismo esse que diz respeito à manutenção da ideologia hegemônica.  

Nesse sentido, Frankenstein (1831/2003) é, segundo Mellor (2003), a mais chocante 

produção cultural e literária para análise do sujeito moderno e das consequências da exploração 

da natureza e de certos grupos sociais pelo capital. Schor (2003) aponta que em inúmeras 

criações artísticas o mito criado pela obra se manifesta enquanto tema ou enredo, 

principalmente quando a produção diz respeito aos constantes dilemas da Modernidade, quando 

a humanidade precisa se responsabilizar pela violenta transformação e violência que promove. 

Relembrando os comentários de Federici (2004/2017) acerca da importância de nos voltarmos 

aos contextos de efervescência e mudança social para investigar suas mais graves opressões e 

ressonâncias na atualidade, concebemos como necessário retomar Frankenstein e 
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principalmente, à sua Criatura abjeta.  

Ao perverter a linguagem, dando margem para o ser que dela surge, a presença do abjeto 

na literatura faz emergir a outra face, o reprimido das regulamentações e sustentações das 

dinâmicas sociais, a fragilidade das “arquiteturas simbólicas” (Dias, 2007, p. 28) dos sujeitos e 

da sociedade a partir da exploração desses traumas. É por esse mecanismo, portanto, que 

acreditamos que as escritoras aqui destacadas puderam construir textos nos quais, a partir da 

abjeção, foi possível resistir.  

Toda a potência, a agência e a importância do estudo do abjeto pela psicanálise e pela 

Psicologia, bem como pela área da Literatura, podem sem resumidos pela seguinte reflexão de 

Kristeva (1982), ao fim de sua obra Powers of horror, em que destrincha nosso objeto, o abjeto: 

Eu procurei, neste livro, demonstrar em qual mecanismo da subjetividade (que 

acredito ser universal) o horror, seu significado e seu poder, se baseiam. Ao sugerir 

que a literatura é seu significante privilegiado, desejo pontuar que, longe de ser 

uma atividade menor e marginal, em um sentido pejorativo, em nossa cultura, 

como um consenso geral parece definir, esse tipo de literatura, ou até mesmo a 

literatura em si, representam a codificação máxima de nossas crises, de nossos 

mais íntimos e sérios apocalipses. Por isso, seu poder noturno, “a grande 

escuridão” (Angela de Foligno). Por isso, seu comprometimento contínuo: “A 

Literatura e o mal” (Georges Bataille). Porque ela ocupa esse lugar, porque ela 

portanto se decora com o sagrado poder do horror, a literatura pode envolver não 

somente uma resistência última mas também um desvelar do abjeto: uma 

elaboração, uma descarga e um esvaziamento da abjeção a partir da Crise do 

Mundo (Kristeva, 1982, p. 208) 

 

Kaminski (2010) aponta que um dos aspectos mais poderosos da arte, em especial da 

literatura, é a possibilidade de criação de rupturas. Ela afirma que é possível ser retirado de uma 

repetição incessante, como já discutido em Freud (1914/2010), a partir de práticas que 

ultrapassem o banal e causem algum tipo de fissura. Freud (1914/2010) relata que essas 

repetições e práticas remetem também ao âmbito social. Tais rachaduras são frequentemente 

percebidas na literatura, como já afirmado por Kristeva (1982), e essas fissuras, momentos de 

rareamento, silêncio e estranhamento, que podem ser conectados à manifestações do abjeto, 

fazem com que certos elementos da realidade sejam ressaltados e que o sujeito/social se 

desloque – um corte que causa transformação.  

Pensamos aqui, portanto, no gótico e em suas possibilidades de resistência pelo abjeto 

como o avesso de um bordado, mas também como um rasgo que irrompe o bordado. O gênero 

não almeja expor a costura final sem falhas, mas, ao contrário, mostrar a intricada, laboriosa e 

caótica trama de fios que compõem a trama social e também subvertê-la. Da mesma forma que 

Benjamin pretendia escovar a história a contrapelo (1940/1985) pretendemos observar esses 
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fios que são escondidos por trás da peça que, na realidade, são os responsáveis por sua 

existência e manutenção. São eles os apartados da aparente ordem, invisíveis silenciados 

responsáveis por manter, com seus corpos e forças de trabalho, a estrutura da sociedade.  

 Finalizamos aqui com mais uma parte do discurso de Le Guin (2014, s/p):  

Me alegro em recebê-lo [o prêmio] e compartilhá-lo com todos os escritores que 

foram excluídos da literatura por tanto tempo, meus colegas autores da fantasia e 

ficção científica – escritores da imaginação. (...) Acredito que tempos difíceis 

estão por vir, quando desejaremos ouvir a voz de escritores que consigam ver 

alternativas ao que vivemos hoje e possam enxergar além desta nossa sociedade, 

(...), outras maneiras de existir, que possam até imaginar possibilidades reais de 

esperança. Precisaremos de escritores que possam se lembrar da liberdade. Poetas, 

visionários – os realistas de uma realidade mais ampla. (...) Os seres humanos 

podem resistir a qualquer poder humano e mudá-lo. A resistência e a mudança 

muitas vezes começam na arte, e muitas vezes mais na nossa arte – a arte das 

palavras. 



CAPÍTULO 2 

Minha prole hedionda: a resistência a partir do não-lugar 

 

Entendemos que Frankenstein é, sobretudo, uma história sobre poder. A análise 

de Punter (2016) defende que uma das razões para que Frankenstein se mantenha 

relevante na atualidade é o fato de que sua temática principal é o conhecimento, e que 

não devemos nos esquecer de que conhecimento é poder. Diante disso, compreendemos 

que algumas mulheres escritoras conseguiram, de alguma maneira a partir de suas 

criações abjetas, resistir à ideologia hegemônica e passar às gerações seguintes um 

legado, uma inspiração e um caminho alternativo ao compulsoriamente delegado às 

mulheres pelos sistemas de opressão. Aqui, a frase de Octavia Butler, escritora negra de 

ficção científica, consegue em poucas, mas significativas palavras, explicar o que 

queremos desenvolver: “Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha 

muito pouco” (1979/2017, p. 3).  

Nesse capítulo, faremos um percurso pela obra Frankenstein, de Mary Shelley 

publicada em 1818 e em 1831. Para tanto, dividimos o capítulo em três momentos 

referentes à tríplice mimesis metodológica, conforme discutida anteriormente. 

Utilizaremos duas edições, sendo a primeira em seu idioma original e a segunda em uma 

tradução recente em português. Ambas fazem referência à versão definitiva da obra, de 

1831, revista por Mary Shelley treze anos após sua publicação original, que conta com 

alterações gramaticais, em construções frasais e de sentido, sendo que a versão em inglês 

possui um registro de todas as alterações empreendidas. À guisa de referência, a narrativa 

original foi publicada com três divisões internas chamadas de volumes, mas unidos no 

mesmo tomo. 

Na obra, há também três narradores – Victor Frankenstein, a Criatura e Waldon. 

A história se inicia com relatos de Walton, o terceiro narrador que encontra Victor 

Frankenstein no Polo Norte após todos os acontecimentos da narrativa6. Depois, temos 

acesso aos relatos de Victor de sua vida, história familiar e encadeamento de 

acontecimentos que o levaram à reanimação da Criatura, até chegar ao momento em que 

criador e criatura se confrontam, já no meio da narrativa. Neste ponto, a história ganha 

outro narrador, a própria Criatura, que tece sua perspectiva nos sete capítulos do meio da 

obra. O enredo retoma, então, à percepção de Victor e todos os eventos que os levaram à 

                                                           
6 Para uma sinopse do enredo da história de Frankenstein, consultar o Apêndice A. 
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corrida persecutória no Polo Norte. Assim, o leitor é reconduzido ao cenário dos 

primeiros capítulos, momento em que os três narradores vivem as cenas finais e Walton 

retoma a narração com uma última carta.  

Ao longo do texto, juntamente a elementos da biografia de Mary Shelley e de 

contextualização histórica e cultural, destrincharemos os conceitos psicanalíticos e de 

teoria literária que guiam nossa leitura, entre eles, o abjeto, de Julia Kristeva (1982), o 

inquietante, de Freud (1919/2010), a tecelagem feminina e sua relação com a narrativa, 

baseado em textos lacanianos (1962/1985) e interpretações de autores e autoras 

contemporâneos que têm reatualizado e expandido os debates em torno de tais 

construções. Como a divisão do capítulo em três partes, prólogo, corpo e epílogo, alude 

às três etapas da tríplice mimesis, o ‘prólogo’ se refere à análise histórica e sociocultural 

da obra e da vida de sua autora, seguido do ‘corpo’ com a análise do enredo e personagens, 

e, por fim, o ‘epílogo’ que analisa as contribuições da obra para pensarmos nossa 

atualidade.  

 

2.1. Prólogo: a busca pelo fogo prometeico  

 

A invenção, como humildemente devemos admitir, não consiste em criar a 

partir do vazio, mas a partir do caos; os materiais devem, em primeiro lugar, 

dar forma a substâncias amorfas e sombrias, mas não podem trazer vida à 

substância em si (Shelley, 1831/2003, p. 8). 

 

A cena mais célebre da vida de Mary Shelley parece ter sido a noite tempestuosa 

em Villa Diodati, na casa alugada por Lorde Byron às margens do Lago Geneva, em que 

a jovem de dezoito anos estava acompanhada por sua meia-irmã, seu amante Percy 

Shelley e John Polidori, o médico particular de Byron. Foi em meio a uma atmosfera 

boêmia de juventude, desafio e aventura, em contraste ao complexo e desolador século 

XIX, que os participantes deste festim decidiram se desafiar a escrever histórias de horror. 

Desta ocasião, surgiu não somente o clássico “O Vampiro” (1819), de Polidori, que 

moldou a representação atual da figura vampírica, como também Frankenstein, a epítome 

romântica (Seymour, 2000). Ainda que os registros desta noite sejam romanceados, 

considerando a aridez do processo de escrita e desconsiderando a acumulação de 

impressões e referências que influenciaram a autora ao longo dos anos, eles fazem jus ao 

parto fúnebre e trágico pelo qual a obra nasceu. 

O chocante tema escolhido por Mary Shelley para Frankenstein foi a criação de 
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vida artificial, a partir da ciência, por um ambicioso cientista, e todas as consequências 

que dali se desdobram. A história se tornou parte do imaginário da vida moderna, evocada 

nos mais diversos meios culturais e em debates e estudos científicos de alta complexidade. 

Entretanto, uma das maiores questões acerca de Frankenstein persiste sem resposta 

definitiva: a razão de Mary, recém-chegada à vida adulta, ter criado uma história de 

conteúdo tão grotesco e repugnante. 

Em uma carta de Mary, à época dessa viagem, ela disse “(...) me sinto tão feliz 

quanto um pássaro já capaz de voar, e pouco me importo para qual galho voarei para que 

possa testar minhas recém-encontradas asas” (Hindle, 2003, p. xx)7. Segundo Seymour 

(2000), em sua biografia de Mary Shelley, sua estadia em Geneva fez eco de outras 

viagens e passeios que realizara anos antes, quando adolescente, para o interior da Europa. 

Nelas, como afirma Mary Shelley (1831/2003), sua imaginação desabrochou. Seymour 

(2000) aponta que, em uma das estadias na casa de amigos da família, Mary iniciou um 

protótipo da história que se tornaria, futuramente, Frankenstein. A autora encontrara no 

passeio para Geneva em 1816 uma oportunidade inédita, e, como descobriu Florescu 

(1998), pôde ouvir lendas locais acerca da família e do castelo Frankenstein, famosas na 

região. O historiador aponta que as fontes da cidade confirmam que Mary Shelley esteve 

à par da história do alquimista Dippel, uma figura histórica real.  

Preocupado não somente com a conversão dos metais em ouro, atividade que 

atribuímos cotidianamente à figura do alquimista, Dippel tinha outros objetivos, menos 

ortodoxos. Florescu (1998) descreve que Dippel promoveu experimentos no castelo 

Frankenstein à procura da imortalidade e da criação de vida humana, manipulando ossos 

e sangue para tentar reanimar cadáveres. Além disso, Dippel fora também acusado de 

roubar túmulos de cemitérios para utilizar os corpos em suas experimentações. As 

comparações com o personagem Victor Frankenstein são inevitáveis: dois homens da 

ciência, pouco compreendidos, que estenderam ao máximo os limites da ética e da 

pesquisa. Florescu (1998) pontua que ambos foram condenados a vagar pelo globo, 

fugindo das consequências de seu trabalho, porém, sendo inevitavelmente perseguidos 

por elas.  

A tese de que, contrariamente à popular história da noite em 1816 na residência 

de Byron, Mary esteve desenvolvendo a história a partir de inúmeras influências em um 

vagaroso processo de escrita, ganha força ao descobrirmos pequenos fatos de sua 

                                                           
7 Tradução nossa de “(...) I feel as happy as a new fledged bird, and hardly care what twig I fly to, so that I 

may try out my new-found wings.” 



68 
 

biografia. Segundo Hindle (2003), a inspiração não surgiu espontaneamente ao ser 

provocada por Byron a escrever uma história de horror. Esse autor retoma um relato da 

própria Mary Shelley:  

Eu pensei e ponderei – em vão. Eu senti aquela incapacidade inexpressiva 

da criação que é o grande mistério da autoria, quando o enfadonho. Nada 

responde nossos pedidos ansiosos. “Pensou em uma história?”, me 

perguntavam todas as manhãs, e toda manhã eu era forçada a responder com 

uma negativa humilhante (p. xx). 

 

A possibilidade de ter a chance de escrever, atividade negada a tantas outras 

mulheres, e descobrir a falta de capacidade ou criatividade para exercer esse labor, parece 

ter sido igualmente assustadora à Mary Shelley. Isso nos remete à angústia relacionada à 

autoria, ao receio de se entremear em temáticas que se relacionam ao indizível, como as 

trabalhadas pela autora, uma tarefa de fato ameaçadora, em que faltam recursos 

simbólicos. As análises de Gilbert e Gubar (1986) acerca de uma “ansiedade de autoria”, 

que acometeria as mulheres escritoras em uma cultura literária sistematicamente 

machista, iluminam o panorama do mundo da escrita de autoria feminina. Contudo, de 

acordo com Mellor (2003), existe também o receio de, ao finalmente se aventurar na 

escrita e ser capaz de escrever suas páginas na história, a escritora não conseguir realizar 

essa performance. O medo de, ao estar com folhas de papel em branco arduamente 

conquistadas, suas palavras não conseguirem comunicar algo relevante. Neste sentido, 

para as escritoras, “o trauma da esterilidade é tão temido quanto o trauma do nascimento”, 

afirma Mellor (2003, p. 11). 

O mote central da narrativa, que discute a gênese de criaturas e também de 

histórias, nos leva a observar a oposição entre fertilidade e infertilidade como sendo um 

dos temas principais da obra de Shelley, assim como a diferenciação entre criação e 

gênese e construção e gestação, como apontam leituras críticas de obra, das quais 

destacamos a de Mellor (2003). Esses pares se relacionam à temática da abjeção, 

considerando que Kristeva (1982) parte da traumática experiência de corte em relação ao 

corpo da mãe para construir o conceito em sua perspectiva mais ampla. Ainda que 

estejamos aqui construindo uma acepção de abjeção que se refira às bases civilizatórias, 

é curioso que tanto Mary Shelley quanto Kristeva estejam às voltas com a temática da 

expulsão, do parir.   

 Em sua Introdução à edição de Frankenstein de 1831, Mary torna a história da 

concepção da obra ainda mais complexa:  
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Eu vi – de olhos fechados, mas com uma aguda visão mental – eu vi o 

pálido estudante de artes profanas se ajoelhando ao lado da coisa que ele 

havia montado. Eu vi o fantasma horrível de um homem estendido, e 

depois, pelo funcionamento de uma engrenagem poderosa, demonstrar 

sinais de vida, e se revolver com um movimento inquieto, meio-vivo 

(Shelley, 1831/2003, p. 9)8. 

 

 É interessante notar a semelhança de sua descrição àquela proferida pelo 

personagem Victor Frankenstein na noite em que decidiu ir muito além dos limites da 

ciência natural como a conhecia, já encantado com o que descreve como poderes 

desconhecidos e mistérios profundos: “Eu não consegui fechar meus olhos naquela noite. 

Meu interior estava em um novo estado de insurreição e turbulência” (Shelley, 

1831/2003, p. 49). Essa descrição também reaparece na fatídica cena de animação da 

Criatura, momento em que Victor foge horrorizado e tem pesadelos até acordar e 

descobrir que a realidade que forjara era ainda mais assustadora que seus sonhos.  

A repetição do mote de revelação ou inspiração divina a partir dos sonhos é 

interessante pois fortalece a hipótese de Seymour (2000) e Florescu (1998) de que Mary 

estava disposta e interessada em sustentar a criação de um mito próprio em torno de sua 

produção e de si. Essa era uma estratégia muito utilizada pelos Românticos antes dela. 

Pensando na falta de linhagem da mulher escritora, o recurso de Mary, consciente ou não, 

é sem dúvida digno de admiração. Apesar das referências e registros historiográficos de 

pesquisadores sobre as inconsistências dos relatos dela e dos outros participantes da noite 

de 1816 no que tange a gênese de Frankenstein, o que realmente importa é que Mary 

criou não somente uma história que encena o mito da criação, mas também um mito em 

torno de si mesma e de sua própria criação, evidenciados nos diversos relatos sobre sua 

obra, sua origem, sua infância, sua vida e sua produção literária. 

 Ainda em sua Introdução, Mary menciona os experimentos galvânicos que lhe 

forneceram o gancho necessário para o desenvolvimento do ato de reanimação de corpos 

a partir da energia. Os desenvolvimentos tecnológicos da época, aliados às inquietantes e 

excitantes conversas daquele verão, foram as centelhas elétricas necessárias para trazer à 

vida a corporificação de temas que, de acordo com as pesquisas historiográficas de 

Florescu (1998) e Seymour (2000), já se esgueiravam há tempos na imaginação de Mary 

Shelley. Após transformar seu suposto pesadelo em texto, Mary foi estimulada por Percy 

                                                           
8 Tradução nossa de: “I saw – with shut eyes, but acute mental vision – I saw the pale student of unhallowed 

arts kneeling beside the thing he had put together. I saw the hideous phantasm of a man stretched out, and 

then, on the working of some powerful engine, show signs of life, and stir with an uneasy, half-vital 

motion”. 
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a estender a historieta em um romance, finalizado por ela em 1817 e publicado em 1818.  

 Assim como os entusiasmados viajantes daquele verão de 1816, a história começa 

com quatro cartas de Walton endereçadas à sua irmã, Margaret Saville. Elas reportam sua 

trajetória de Londres, passando pela Rússia, até seu destino: o Polo Norte. De início, já 

podemos perceber que a história de Frankenstein será contada como uma boneca russa, 

ou seja, histórias dentro de histórias. Se inicia com os relatos de um viajante externo à 

trama principal, um espectador, que ouvirá e relatará a história para nós, os leitores. O 

enredo é lido como um quebra-cabeça, já que se apresenta solto, fragmentado, com peças 

que exibem diferentes perspectivas e pontos de vista.  

 Walton, encantado pelas promessas científicas que se abriam no Polo Norte, 

decide visitar o local, que, segundo ele, sempre é iluminado pelo sol e pela luz, irradiando 

esplendor perpétuos. “O que não podemos esperar de um país de luz eterna?” (Shelley, 

1831/2003, p. 15), indaga ele. Se estendermos o questionamento de Walton ao panorama 

histórico da época, percebemos que Mary já iniciava sua história com um prenúncio que 

faz o leitor se questionar sobre os limites da “luz eterna”, ou, das premissas científicas e 

tecnológicas que os aguardavam. Já no Polo Norte, Walton encontra Victor Frankenstein 

após ver um ser “com formato de homem, mas aparentemente de estatura gigantesca, 

sentado em um trenó guiado por cães” (Shelley, 1831/2003, p. 26). Essa é a primeira 

descrição que temos da Criatura, que compreendemos, posteriormente, estar em uma 

corrida persecutória com seu criador. Já a primeira referência simbólica e linguística feita 

a ela pelo próprio Victor Frankenstein é um “demônio” (p.27).  

 Ao finalizarem as cartas de Walton à sua irmã, adentramos à história de Victor 

Frankenstein, descrita por ele mesmo, o segundo narrador da obra. Um primeiro fato salta 

aos olhos: sua nacionalidade. Victor afirma ser genovês, e não parece coincidência que 

esse seja exatamente a localização da infame casa de 1816, ambiente que não somente 

inspirou a narrativa como, também, foi o primordial local simbólico do parto da história 

por Mary Shelley. Desse ponto em diante, Victor rememora antigas lembranças de sua 

família, descrevendo minuciosamente seu legado e suas origens. Dá-se, então, uma 

profusão de pequenas narrativas paralelas que orbitam o principal eixo narrativo: histórias 

de mulheres de diversos tipos, com diferentes panos de fundo, objetivos e desfechos. É 

importante salientar que Frankenstein é conhecidamente notório por não apresentar como 

protagonistas personagens femininas. Ainda que para nós a Criatura seja interpretada 

como feminina de maneira alegórica, factualmente as mulheres somente se apresentam 

nas historietas contadas por Victor e pela Criatura. Portanto, é possível afirmar que em 
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Frankenstein as personagens mulheres já preconizam o argumento da autora de que a 

mulher se encontrava às margens.  

Essa marginalidade pode ser observada também em outras obras de autoras 

mulheres. Em sua análise da tetralogia napolitana de Elena Ferrante, por exemplo, 

Secches (2019, p. 45) destrincha as histórias secundárias das obras e aponta que nelas “o 

pequeno projeta o grande, o grande está contido no pequeno, e os opostos se sobrepõem, 

vertiginosamente”. Essa observação também pode ser encontrada em Frankenstein, ao 

passo que Shelley constrói suas micronarrativas de núcleos familiares com personagens 

femininas solitárias, isoladas, submissas, mas também potentes.  

 É o que vemos nas duas primeiras histórias, por exemplo. Sobre a primeira, o 

núcleo de Walton, só temos acesso a partir de suas cartas a uma irmã aparentemente 

enfadonha, cujas respostas nunca temos a chance de ler. Já a segunda, mais densa, é a 

história familiar de Victor Frankenstein, pautada na vida de sua mãe, Caroline Beaufort, 

uma mulher diligente, trabalhadora e dedicada à vida familiar e ao trabalho, um “anjo do 

lar”. A história se adensa quando descobrimos que sua família adotara uma jovem órfã, 

Elizabeth Lavenza, que a partir desse momento se torna sua companheira amada. Em um 

trecho, Victor descreve como recebeu a notícia da adoção:  

Na noite anterior à de sua chegada à casa, minha mãe disse de forma 

divertida “Eu tenho um lindo presente para meu Victor – amanhã ele deve 

ganhá-lo.” E quando, na manhã seguinte, ela me apresentou Elizabeth como 

o presente que me prometera, eu, com uma seriedade infantil, interpretei 

suas palavras literalmente, e encarei Elizabeth como minha – minha para 

proteger, amar e adorar. Todos os elogios feitos a ela eu recebi como se 

tivessem sido feitos a uma de minhas posses (Shelley, 1831/2003, p. 37).  

 

 Esse evento da história de Victor, deixado em segundo plano por Shelley, se 

demonstra muito revelador e nada aleatório. Posteriormente, descobriremos que a 

Criatura mata Elizabeth, o grande amor (ou posse) de Victor, em um gesto que podemos 

ler como a morte da mulher enquanto mera posse e sua construção de si como possuidora 

de agência sobre sua vida – a morte de seu status de criatura para sua transformação 

enquanto criadora. Nesse aspecto reside o potencial subversivo da abjeção que 

esmiuçaremos mais à frente. Assim, como propõe Secches (2019), os grandes temas da 

trama estão também contidos nos pequenos, reverberando outras facetas da jornada 

principal da Criatura, que concebemos como a grande protagonista do romance.   

 Após a descrição da jornada inicial de Walton e seu reencontro com Frankenstein, 

o livro inicia uma série de capítulos sobre a vida de Victor, desde seu histórico familiar 
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até a fatídica noite da reanimação da Criatura. Nesses capítulos, Mary descreve com 

detalhes o cenário acadêmico e científico da época, marcado, principalmente, pelo contato 

de Victor com professores e pesquisadores das ciências naturais, assim como sua recusa 

em trilhar os caminhos tradicionais da área, devido a seu interesse pelo oculto. Os 

estudiosos que interessam Victor, como Cornelius Agrippa, Albertos Magnus e 

Paracelsus, são nomes que, na época, eram mantidos escondidos nas universidades, mas 

eram bastante discutidos nas reuniões científicas que Mary tanto ouvira falar em sua 

infância e que permaneciam relevantes nas conversas que teve em Villa Diodatti 

(Seymour, 2000).  

É importante mencionar que a herança literária e filosófica de Mary não se 

resumia ao acesso aos textos dos alquimistas e cientistas. Entre os grandes pensadores 

que se uniram para discutir os rumos intelectuais dos grandes centros urbanos após a 

Revolução Francesa estavam os pais de Mary Shelley – William Godwin e Mary 

Wollstonecraft. Figuras emblemáticas na Inglaterra de então, Godwin escreveu tratados 

filosóficos e Wollstonecraft importantes ensaios que dariam origem a concepções 

feministas modernas. Filha de escritores e pensadores, Mary Shelley conviveu com 

grandes personalidades de seu tempo, ouvindo enquanto criança conversas instigantes 

sobre ciência, filosofia, teologia e misticismo.  

Seymour (2000) afirma que as descobertas de Galvani, que tanto influenciaram 

Frankenstein, incluíam experimentos com animais mortos que, recebendo correntes 

elétricas, contraíam músculos. O intuito final era eventualmente trazer cadáveres à vida. 

Essas experiências retratam a inspiração iluminista de um progresso desmedido e 

inquestionável, despreocupado com dilemas éticos ou morais. Lembrando do conceito de 

Bosi (1996) referente à potência de tensionamento das narrativas de resistência, é possível 

pensar que Shelley descreveu em sua obra a inquietude que pairava em relação ao curso 

do projeto iluminista racional desmedido. A cultura moderna entrelaça trabalhos 

políticos, artísticos, intelectuais e religiosos, mantendo essas atividades em diálogo e 

confluência. Portanto, podemos criar pontes entre literatura e política, por exemplo, já 

que fazem parte da mesma tentativa de apreensão do mundo moderno (Berman, 

1982/2019).  

Ao homem burguês era possível se deslocar para ambientes desconhecidos, como 

o Ártico ou a Ásia, assim como o faz Walton e Victor Frankenstein, exercendo seu papel 

de colonizador erudito fortalecido pelos romances de aventura e viagem. Tudo parecia 

muito conectado, exceto para os que estavam fora da rota de comunicação. Os centros 
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urbanos eram poluídos e malcheirosos, mantendo, de acordo com Seymour (2000), restos 

e dejetos a céu aberto em bairros periféricos que proliferavam com bordeis, abatedouros, 

prisões, cortiços e espaços para execução pública. Enquanto o proletariado encarava a 

sujeira e o sangue sob os pés, a burguesia olhava para o alto, em direção à fumaça das 

fábricas e à pulsação elétrica que as movia, aclimatando a cidade com um ar de 

descoberta. Essas bases proporcionaram à Mary a percepção da contradição que a 

impulsionou a criar a terrível imagem de uma criatura galvanizada, eletrificada em um 

laboratório, a junção dos estímulos burgueses científicos com o sofrimento dos marginais, 

como ela própria. 

 

2.2 Corpo: parto e costura de Aracne 

 

Analisaremos aqui, os relatos de Victor Frankenstein a partir do capítulo V, que 

trata da gênese da Criatura, até os capítulos centrais, os relatos da Criatura em relação a 

si mesma (do capítulo V do volume I ao capítulo VIII do volume II). Em certo ponto, ao 

explicar a Walton o que o levou à decisão de reanimar um corpo costurado de cadáveres, 

Victor resume o seu pensamento de que “para examinar as causas da vida, precisamos 

inicialmente recorrer à morte” (Shelley, 1831/2003, p. 52). Sua formulação nos remete à 

relação feita por Kristeva (1982, p. 109) em relação ao corpo morto, ao cadáver, 

“decadente, sem vida, completamente transformado em dejeto, em que as linhas entre 

inanimado e inorgânico se borram, (...) excluído do território de Deus assim como é 

excluído do discurso” (grifos da autora). Tanto Victor quanto Kristeva parecem encontrar 

o cerne da compreensão da vida, da civilização e da sociedade no morto, isto é, no que é 

expurgado. E, assim como Freud (1930/2010), parecem compreender que o que é retirado 

de cena para a implementação do projeto civilizatório está, também, excluído de sua 

esfera discursiva. Esse entendimento baliza nossa construção acerca da Criatura enquanto 

metáfora da escrita feminina, considerando que as autoras, e as mulheres em geral, 

estavam sempre à margem, ou excluídas, do discurso.  

A análise civilizatória de Freud (1930/2010) traz elementos importantes para 

pensar o não-lugar da Criatura de Frankenstein. Freud (1930/2010) tece sua compreensão 

acerca da constituição da sociedade e da civilização a partir do pacto entre seus membros. 

Em troca da contenção da satisfação irrefreada das pulsões, incluindo as que dizem 

respeito ao assassinato e ao incesto, a sociedade proveria segurança, normas, estruturação 

e a possibilidade do laço social. Sublimar tais pulsões não satisfeitas plenamente é um 
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aspecto importante da cultura, pois possibilitou a construção do que compreendemos 

como atividades psíquicas superiores, como a ciência e a arte. Mas também gerou um 

mal-estar psíquico. Freud localiza o âmago do mal-estar dos sujeitos e da cultura nesse 

câmbio que funda a civilização, expondo a impossibilidade de completude e de satisfação 

sexual e destrutiva irrestrita. A partir dessa análise freudiana, compreendemos que a 

guerra, a opressão, a tortura, a perseguição e a estruturação de diversas formas de 

dominação exibem as rachaduras na base do pacto civilizatório, em especial, no que tange 

o surgimento da Modernidade.  

Violante (2000) pontua que tais eventos demonstram a falha da sociedade em 

prover os grupos denominados como “excluídos socialmente” (p. 65) com segurança e 

pertencimento. Essas pessoas não estão apartadas da sociedade, mas, e de forma 

convergente ao pensamento de Federici (2004/2017), são parte fundante da lógica 

perversa pela qual ela se constitui, produz e distribui riqueza e reconhecimento. Portanto, 

perversamente, afirma Violante, a exclusão de grupos e sua rejeição social são essenciais 

para que a sociedade capitalista continue a se desenvolver. No nível discursivo, há a 

veiculação do pensamento hegemônico de que todos são iguais perante a lei. Entretanto, 

Violante (2000) aponta que ao mesmo tempo em que as constituições indicam uma 

suposta posição igualitária, elas também registram a contraditória existência de um 

grande contingente de desamparados. Se estabelece uma trama de simultâneo 

reconhecimento e negação da realidade de opressão e das demais contradições próprias 

da civilização. Tanto Freud, quanto Violante, localizam o mal-estar e o pacto civilizatório 

com suas exclusões dentro do espectro da Modernidade e, podemos acrescentar, do 

Capitalismo industrial e seus posteriores desdobramentos. 

Rivera (2020) adiciona a esse debate o fato de que, na partilha totêmica fundante 

descrita por Freud em Totem e tabu, as mulheres não são mencionadas ou identificadas. 

Essa exclusão aponta para o apagamento de alguns significantes pela universalização de 

um sujeito específico enquanto sujeito do pacto social, na figura do “irmão”. Dessa forma, 

concordamos com a autora ao pontuar que a condição fundamental do sujeito do pacto 

social “baseia-se no apagamento de alguns significantes, a carregar com ele a exclusão 

de muitos/as sob a ilusão de ‘todos’” (p. 23-24). Reconhecer o modelo de narrativa mítica 

que origina o pacto social civilizatório como uma promessa de sociedade justa jamais 

cumprida permite, na perspectiva de Rivera (2020), compreender seu próprio surgimento 

como “uma hipócrita denegação da exploração e violência colonial sobre o qual se 

edificou o Iluminismo europeu” (p. 24). Ao partirmos desse pressuposto, é possível 
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localizar os participantes da “sociedade de irmãos” totêmica como os detentores de 

privilégios, em detrimento aos socialmente excluídos que Violante (2000) destaca. Ao 

desmascarar-se essa exclusão soterrada por discursos ideológicos dominantes, e, em 

especial dentro do escopo desse trabalho, das narrativas iluministas, “o jogo revela-se 

muito mais complexo” (Rivera, 2020, p. 26). 

A partir dessa discussão, podemos observar o mal e o horror que emergem no 

discurso social e que são evidenciados na literatura moderna não somente enquanto 

metáfora para a brutalidade da ideologia burguesa, mas também para a exposição de como 

ele se mostra na materialidade do cotidiano dos sujeitos excluídos socialmente. Com as 

novas relações de produção da Modernidade instituídas pelo capitalismo, emergiram as 

contradições das promessas de igualdade e liberdade, que, para serem cumpridas, 

requeriam a marginalização do outro lado do espectro político. A contradição e a exclusão 

social, “presente[s] em todas as formações econômico-sociais anteriores assentadas na 

apropriação privada dos meios de produção e dos produtos do trabalho humano”, 

chegaram à sua elevação máxima no modo capitalista de produção, afirma Saffioti (1976, 

p. 25). Portanto, ainda que não exclusiva ao capitalismo da Modernidade, a dominação e 

a opressão de determinados grupos tomaram durante esse período o corpo que 

conhecemos hoje. Em consonância ao pensamento de Saffioti (1976), Federici 

(2004/2017) se refere à cristalização dessas opressões no modo de produção capitalista 

como não somente estruturais, mas também utilitárias no sentido de ajudarem a justificar 

as contradições incrustadas em suas relações sociais.  

 Segundo Hogle (2002), as narrativas de ficção, e, em particular o gótico, 

manipulavam as sombras situadas nas margens da sociedade burguesa, incluindo seus 

habitantes: as mulheres, os deficientes, negros e negras, “loucos”, proletários, despojados 

sociais. À medida em que o capitalismo avançava, mais figuras sociais eram rechaçadas 

às fronteiras, como os vagabundos e os imigrantes (Martinho, 2010). Não é ao acaso que 

dois dos símbolos mais potentes desses romances são o castelo e a prisão, o que não 

surpreende o leitor atento à simbologia do capital. É como se o que foi excluído, voltasse 

para perseguir e assombrar quem detém o poder. Essa reflexão encontra sustentação em 

duas importantes exclamações da Criatura:  

Meus vícios são os filhos de uma solidão forçada que eu abomino; e minhas 

virtudes irão surgir necessariamente quando eu viver em comunhão com um 

igual (Shelley, 1831/2003, p. 150)9. 

                                                           
9 Traduçao nossa de “My vices are the children of a forced solitude that I abhor; and my virtues will 

necessarily arise when I live in communion with an equal”. 
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Faça seu dever em relação a mim, e eu farei o meu em relação a você e ao 

resto da humanidade (Shelley, 1831/2003, p. 102)10.  

 

Pensamos assim que as construções de Freud (1930/2010) revistas por Violante 

(2000) acerca da violência produzida pelo pacto civilizatório, agravadas pelo surgimento 

da Modernidade capitalista, parecem encontrar ecos no conceito de abjeção de Julia 

Kristeva. Suas formulações sobre o processo de abjetar ajudam na compreensão da 

ambiguidade do processo de exclusão social de determinados grupos, mas, também, do 

potencial de resistência e subversão do abjeto, possibilidade essa que tentaremos aqui 

desenvolver. 

Lembramos que o conceito de abjeto utilizado é o que Kristeva (1982) apropriou 

dos escritos de George Bataille, com raízes nos estudos do sublime do século XVIII, 

principalmente, de Edmund Burke, em diálogo com Winnicott e antropólogos 

(Seligmann-Silva, 2005). Kristeva (1982) desenvolveu sua teorização do abjeto dentro 

das concepções psicanalíticas de Freud e Lacan, e esse foi o ponto de virada que a 

permitiu estabelecer a abjeção tanto nos campos do individual quanto do social, 

pensamento com o qual corroboramos. Compreendemos que o abjeto é elemento 

constituinte do psiquismo ao perceber a abjeção como processo que permite a separação 

entre mãe e criança e baliza o desenvolvimento de um eu próprio à criança, mas também 

é constituinte do âmbito social por se referir a um processo semelhante que ocorre de 

maneira mais ampla. Nessa esfera, a abjeção é realizada pelas sociedades, que expurgam 

corpos e subjetividades dissidentes de forma a empreender uma separação nós/eles que, 

paradoxalmente, também acaba por fornecer-lhes um corpo e um lugar (ainda que um 

não-lugar) e, assim, potência e agência. Kristeva (1982) reitera que a abjeção é 

coextensiva às ordens social e simbólica, em nível individual e coletivo, um fenômeno 

encontrado pelo sujeito à medida em que o simbólico e/ou a dimensão social de si é 

compreendida. A autora afirma que esse processo se estende pelo curso das civilizações, 

mas que, entretanto, assume formas e codificações específicas a cada momento histórico.  

Apesar de Kristeva (1982) já apresentar em seu Poderes do horror esse 

alargamento do conceito ao âmbito social ao utilizá-lo para pensar as obras de Céline, 

compreendemos que o abjeto é comumente empregado teoricamente para compreender 

os processos individuais de subjetivação. Muitos dos estudos do gótico também se valem 

                                                           
10 Tradução nossa de “Do your duty towards me, and I will do mine towards you and the rest of mankind”. 
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da abjeção para abarcar o grotesco e o repugnante que se apresentam nos textos. Contudo, 

a mera transposição do conceito para o campo da cultura sem maior aprofundamento 

parece deixar algumas arestas soltas. A partir das pistas e análises de Kristeva (1982), é 

possível pensarmos no conceito em sua esfera social, observando suas aparições no 

campo estético. 

Para tanto, é necessário pontuar, inicialmente, que a psicanálise e demais 

formulações que permeiam esse campo teórico não são exclusivas e confinadas à clínica, 

mas, como apontam Almeida et al (2013), podem ser pensadas em qualquer espaço onde 

houver discurso. Ainda que os conceitos sejam essencialmente os mesmos nos dois 

âmbitos, a clínica e a cultura, as maneiras de pesquisar o inconsciente são diferenciadas, 

levando em consideração as especificidades de cada um. Como pontuado anteriormente, 

a arte permite um nível próprio de apreensão do real (Bosi 1996; Gentil, 2004). Ao 

compreendermos que, para a psicanálise, o ser é sempre um ser social, organizado por e 

a partir do outro e da cultura, a conexão entre o sujeito, suas produções (aqui, 

especialmente as culturais) e seu meio se torna mais clara.  

Nesse sentido, Kristeva (1982) sustenta que: 

a abjeção é coextensiva às ordens simbólicas e sociais, tanto no nível 

individual quanto no nível coletivo. Por conta disso, a abjeção, assim como 

a proibição do incesto, é um fenômeno universal, encontrado logo que a 

dimensão simbólica e/ou social do homem é constituída, e isso ao longo do 

curso da civilização. Porém, a abjeção assume formas diferentes e códigos 

diferentes de acordo com os vários “sistemas simbólicos”. 

 

Portanto, podemos pensar no processo de abjeção, minuciosamente descrito por 

Kristeva em seu âmbito individual, em um nível mais amplo abrangendo o violento 

decurso de exclusão e expurgação de determinados grupos para a fundação de um 

contingente de pessoas a serem exploradas para a manutenção da civilização e do 

capitalismo. Ainda de acordo com Kristeva (1982), por vezes conseguimos rasgar o véu 

do mistério da vida em comunidade para revelar o abismo de abjeção sobre o qual ela foi 

forjada:  

pois a abjeção, no final das contas, é a outra faceta dos códigos religiosos, 

morais e ideológicos que resguardam o sono dos indivíduos e o repouso das 

sociedades.  Tais códigos são a purificação e a repressão da abjeção. Mas o 

retorno de seus recalcados configura o nosso ‘apocalipse’ (p. 209). 

 

O retorno de seus recalcados, de fato, seria o responsável por causar o apocalipse 

como o imaginamos: o desabar de certezas e seguranças, o “desabar de um mundo que 
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não mais possui fronteiras” (Kristeva, 1982, p. 4), e a confirmação de que, como diz Freud 

(1897/1976, p. 370), a “lembrança atual cheira mal”. Podemos compreender essa 

afirmação a partir de dois caminhos: o excremento, os fluidos e o asqueroso de maneira 

literal, ou, o correspondente disso no sentido metafórico. Isso pois Kristeva (1982) situa 

a abjeção no que é compreendido enquanto recalque orgânico, ou recalque originário.  

O recalcamento, pensado de forma mais geral, é “a pedra angular que sustenta 

todo o edifício da psicanálise” (Freud, 1914/1996, p. 555), e por que não, de toda a 

civilização. O conceito de recalque originário, desenvolvido por Freud, e mais 

amplamente destrinchado por Lacan, sofreu algumas reelaborações ao longo de sua obra. 

Em um estudo histórico e teórico desenvolvido por Taffarel et al (2018) sobre o conceito, 

as autoras apontam que ele se refere a um momento hipotético, inicial e primeiro às 

operações de recalcamento subsequentes. O precipitado que se forma dele constitui-se 

como um conjunto de representantes que, em experiências futuras, influenciará os 

próximos conteúdos a serem recalcados. Lacan, segundo Taffarel et al (2018), insere no 

panorama a relação mãe/bebê, marcando como crucial o momento estruturante de 

inserção no mundo simbólico. As autoras relembram que o recalcamento originário, em 

Lacan, se dá, portanto, no advento do sujeito, em seu surgimento a partir da linguagem.  

É esse o ponto nodal utilizado por Kristeva (1982) para desenvolver sua 

conceituação do abjeto como sendo “o que é radicalmente excluído e nos leva ao local 

em que o significado colapsa” (p. 2), e “o objeto do recalque originário” (p. 12). Portanto, 

ela circunscreve o abjeto ao que resta do recalque orgânico – os resíduos que remetem ao 

momento não-simbolizável, indizível, já que não há nem ao menos significado, não há 

linguagem. Levar esse conceito a um nível cultural consiste em confrontar nossa 

“arqueologia” (Kristeva, 1982, p. 13), o que perturba as noções de identidade, de sistema 

e de ordem, o que não respeita fronteiras ou regras, o ambíguo, preso numa condição 

limítrofe. 

Punter (2016) também corrobora com nossa tese de que o abjeto se estende para 

além das noções literais de sujeira ou excreção, envolvendo, em uma perspectiva mais 

ampla, a higiene, a beleza e a ordem, definidoras da civilização, como afirma Freud 

(1930/2010). Assim, é possível estabelecer que a abjeção envolve a exclusão de grupos e 

classes de pessoas que são identificadas como sujas, feias e desordeiras, que se tornam 

vetores de contaminação insuportável à vida supostamente civilizada. Kristeva (1982) 

pontua que um dos grandes alvos de abjeção social são as mulheres, e por isso elas se 

tornam o principal foco desse trabalho. Contudo, não podemos deixar de mencionar que 
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a abjeção compreende também a exclusão baseada em raça e classe, bem como a figura 

do “estrangeiro”, o “inimigo que se recusa a se curvar à limites, fronteiras, regulações” 

(Punter, 2016, p. 132). 

Esse malcheiroso possui relação direta com o entendimento de Freud (1930/2010)   

de que a civilização se esforça continuamente para apagar os rastros de sua violência, da 

barbárie sobre a qual é fundada. Isso remonta à discussão feita anteriormente sobre o 

gótico enquanto gênero literário e sua potencialidade de exibir, em vez de esconder, os 

fantasmas da história. Nas artes, o abjeto possui essa mesma função: a de violentar os 

limites, a de expor a separação social entre dentro e fora, sujo e limpo, centro e margem. 

Seligmann-Silva (2005) aponta que o que o abjeto faz é reencenar esse Urspaltung 

(protocisão), o ato originário civilizatório, que se encontra na base das leis e da cultura. 

É a reencenação ad eternum do momento traumático que está por trás do processo de 

construção dos sistemas de dominação. Nessa cisão, o corpo é visto como uma escritura 

que testemunha o trauma, um corpo-cadáver, já que foi expurgado. À medida em que 

vamos nos aproximando das lembranças, das origens e do que foi suprimido e descartado, 

chegamos mais perto da compreensão de que o abjeto é limite, é fronteira, que gera o eu 

e cultura, que separa o civil do marginal, e que na escrita de Mary Shelley e Emily Brontë, 

é subvertido como criação do eu da mulher escritora. 

Mary Shelley nos provê a cisão e, consequentemente, a criação, em uma cena 

inesquecível, o momento em que a Criatura é gerada:  

Foi em uma sombria noite de novembro que eu vi o resultado de minha 

labuta. Com ansiedade tamanha que por pouco não se transformou em 

agonia, eu coletei os instrumentos de dar vida que estavam a meu redor, para 

que eu pudesse infundir uma centelha vida na coisa morte que estava a meus 

pés. Já era uma da manhã; a chuva tamborilava tristemente contra os painéis, 

e minha vela estava quase no fim, quando, no bruxuleio da chama quase 

extinta, eu vi o lento e baço olho amarelo da criatura se abrir; ela respirou 

fundo, e um movimento convulsivo agitou seus membros. Como posso 

descrever minhas emoções nessa catástrofe, ou como delinear a criatura 

desgraçada que com dores infinitas e cuidado eu ousei formar? (Shelley, 

1831/2003, p. 58). 

 

O corpo abjeto remendado da Criatura, composto de cadáveres, é um grande 

elemento de resistência e subversão em Frankenstein. Ela é uma composição viva de 

fragmentos dos mortos, a “epítome do abjeto” (Kristeva, 1982, p. 4), que relembra o leitor 

da impossibilidade de pensar na vida sem a morte, o que foi permanentemente deixado 

de lado para que se pudesse existir. A construção de um ser não-humano (ainda que feito 
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de partes humanas) o destitui de pertencimento ao sistema de moralidade ou de qualquer 

vestígio de complexidade emocional, em um primeiro momento. O contato de Victor 

Frankenstein com sua criatura alude à percepção dominante frente aos párias que gerou. 

O fato de que as partes humanas usadas para a criação são de pele amarelada ou escura 

com cabelos negros demonstra também uma possível crítica da autora frente às 

proposições ideológicas vigentes que propunham a inferioridade de tais grupos. A 

facilidade com que Victor conseguiu ter acesso a esses corpos e a pouca importância que 

dá ao tratamento deles fornece ao leitor o entendimento de que esses cadáveres não 

possuem valor, podem ser descartados e modificados sem comoção. 

Em relação a isso, Federici (2004/2017) aponta que na Modernidade, 

diferentemente de outros períodos históricos, o corpo foi submetido à filosofia 

mecanicista. Isso quer dizer que emergiu a ideia de corpo-máquina, transformando 

pessoas em mecanismos de produção e reprodução. Esse modelo não poderia ter surgido 

sem a destruição e inviabilização de crenças e sistemas pré-capitalistas e sem a regulação 

de práticas e sujeitos sociais com existências contraditórias ao modelo capitalista. A ideia 

de corpo natural foi substituída pela ideia de corpo mecânico a ser controlado: “O curso 

da racionalização científica estava intimamente ligado à tentativa, por parte do Estado, de 

impor seu controle sobre uma força de trabalho que não estava disposta a colaborar” 

(Federici, 2004/2017, p. 265). Nesse contexto, a gênese da Criatura não somente remete 

à gênese do corpo-máquina imperativa na Modernidade como aponta para o caráter de 

controle hegemônico dos corpos de sujeitos marginalizados, em processos como a 

escravidão, o encarceramento, a caça às bruxas, entre outros.  

Não obstante, as analogias científicas, segundo Federici (2004/2017), 

comparavam órgãos e partes anatômicas a lentes, alavancas, instrumentos e bombas de 

ar. O corpo da Criatura, de trabalhadores, mulheres, negros e negras, imigrantes e 

destituídos de fato era formado por elementos de trabalho, partes mecânicas, um modelo 

de comportamento social pautado pela produção maquinária. As outras ciências, como 

estatística e demografia, se preocupavam com estudos acerca do corpo social análogos ao 

do corpo individual pela anatomia, em aspectos massificados e regulares: “podemos 

observar, em outras palavras, que a primeira máquina desenvolvida pelo capitalismo foi 

o corpo humano e não a máquina à vapor, nem tampouco o relógio” (Federici, 2004/2017, 

p. 268). Como mencionado por Federici (2004/2017), Gilbert & Gubar (2000) e Woolf 

(1929/2019), o corpo feminino, em específico, absorvia, dependendo dos recortes de 

classe e raça, não somente o controle em relação ao trabalho e à domesticidade, como 
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também à reprodução e sexualidade.  

Essa Criatura de Frankenstein é, portanto, de fato, “criada”. Ela é animada, ou 

articulada, a partir de matéria morta, que é trazida de volta à vida. Aqui também cabe a 

percepção de um outro sentido da palavra ‘criada’ na língua portuguesa, o de serviçal, 

que também remete a uma das características da Criatura, visto que é gerada para uma 

função de objeto, de satisfação das necessidades de outrem. É interessante observar que 

a Criatura era aceita enquanto ajuda a família Lacey durante a noite ou às escondidas, 

sem se mostrar. No momento em que bate à porta da casa da família e pede para fazer 

parte daquela família ou, pelo menos ser reconhecida com um sujeito, a família expulsa 

a Criatura e sua reação é de asco e horror diante dela. 

Punter (2016) aponta para o importante fato de que a palavra “articulada” indica 

um ponto chave do romance, que é não somente a animação do corpo físico ali construído, 

mas sua articulação no discurso, sua inserção no mundo da linguagem e, portanto, 

passagem de objeto a sujeito, criatura a criadora. Rivera (2020) discute que o campo das 

ações poéticas na cultura convida, justamente, a um “reposicionamento do agente da 

enunciação como sujeito, recusando sua redução à posição de assujeitamento à linguagem 

e aos discursos dominantes” (p. 39). Nesse ponto reside grande parte da força de 

resistência de Frankenstein, portanto, visto que a construção desse processo na narrativa 

expõe ao leitor a possibilidade de ele também realizar essa passagem, deixar de assujeitar-

se resignadamente e tornar-se agente de sua travessia de vida. O reposicionamento desse 

agente da enunciação como sujeito “parece perigoso para as forças retrógradas porque 

talvez ele tenha, mesmo, grande poder em suas mãos – ou melhor, em nossas mãos” 

(Rivera, 2020, p. 39). 

Antes desse processo, sua descrição de suas tentativas de manipulação do discurso 

é a seguinte (Shelley, 1831/2019, p. 153): “Às vezes tentava imitar o canto deleitoso dos 

pássaros, mas não conseguia. Às vezes, desejava expressar minhas sensações a meu 

próprio modo, mas os sons rudes e desarticulados que surgiam de mim me assustavam e 

faziam-me calar.” A tentativa de imitar o canto dos pássaros, mas não ter os recursos para 

fazê-lo, implicando em seu silenciamento novamente, nos relembra das descrições do 

processo de autoria feminina descrito por Gilbert e Gubar (2000). Como já pontuado, 

essas autoras destacam a falta de recursos simbólicos literários que balizassem a escrita 

feminina nesse primeiro momento, as tentativas de emulação do discurso fálico literário 

masculino, “o canto dos pássaros”, e muitas vezes, o retorno à uma posição de silêncio, 

de falta e de angústia, como as descritas por Lacan (1962/1985). 
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Destacamos também, mais à frente na história, a cena em que a Criatura observa 

a família De Lacey através do vidro da janela, em seu primeiro contato e encantamento 

com a beleza e possibilidade da linguagem e do simbólico: 

O velho pegou novamente o instrumento que produzia os sons divinos que 

me encantaram pela manhã. Tão logo ele terminou, o rapaz começou a 

emitir sons monótonos e nada parecidos com a harmonia do instrumento do 

velho ou com o canto dos pássaros. Posteriormente, descobri que ele lia em 

voz alta, mas naquela época, eu não sabia nada sobre a ciência das palavras 

ou letras (Shelley, 1831/2019, p. 159). 
 

Entretanto, apesar do grande esforço em se igualar a um ser humano, a Criatura 

não se adequa completamente no campo da socialização, e sua característica marginal e 

não-pertencente é relembrada em diversos momentos da obra. Entretanto, é precisamente 

o fato de permanecer não-pertencente que permite que ela, e a mulher escritora, criem um 

lugar para si, sustentando a tensão com a ideologia dominante, mas não sucumbindo a 

ela. 

Também não nos passa despercebido o fato de que a Criatura tem seus membros 

e partes unidas para formar um corpo único pela costura. A costura é uma atividade cara 

para a psicanálise, atrelada ao feminino ao longo da história. Em seu A feminilidade 

(1933/2010), Freud discute brevemente que o tecer e o trançar são atividades 

provavelmente inventadas pelas mulheres, de modo a sugerir que o labor da costura está 

relacionado à mecanismos simbólicos desenvolvidos pelas mulheres ao longo da história. 

Tipicamente referenciadas a mulheres burguesas presas à esfera doméstica, a costura 

possui funções diferentes para as mulheres operárias: fonte de renda e habilidade de 

conserto e criação de roupas e móveis (Barbosa, 2017). Para as mulheres negras, 

especialmente as estadunidenses, a costura também exerceu papel importante para a 

inserção delas na história, a partir de colchas intrincadas que representavam cenas, 

motivos ou eventos (hooks, 1990). Portanto, a atividade de costura, ainda que tipicamente 

conectada à domesticidade e atribuída compulsoriamente às mulheres, pode ser também 

um exercício de subversão. 

O ato da costura, a união de remendos distintos, no caso de Frankenstein, é 

também o de vidas distintas, considerando que estamos nos referindo a corpos 

socialmente descartáveis dos quais não sabemos nem ao menos os nomes. Juntar esses 

corpos descartados em uma nova criatura a imbui de potência ao interligar subjetividades 

dissidentes em um processo de criação ativo. No processo aqui exposto, relacionado à 

criação da Criatura, coser não atende a nenhuma necessidade doméstica ou obrigatória, 
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mas a um ato disruptivo, de liberdade. Como relembra Barbosa (2017), é um ato que se 

refere ao mito de Aracne, que ao exibir sua exímia tapeçaria grega, não registrou nela a 

glória do império, mas “a brutalidade e trapaças dos homens e as súplicas lamentosas das 

mulheres, arrastadas para longe dos filhos, da família de da pátria” (Nye, 1995 como 

citado em Barbosa, 2017). Aracne nos remete também à contribuição de Lacan sobre o 

tecer, ao expor que a mulher é “primordialmente, como nos dizem, uma tecelã” 

(1962/2005, p. 224). Essa mulher-aranha tece e costura a Criatura que corporifica a 

tessitura do texto que sai de seu ventre: “(...) esse trabalho de texto que sai do ventre da 

aranha – sua teia” (Lacan, 1972/1985, p. 126).  

A concepção da escrita, e aqui especificamos como a escrita de autoria feminina, 

enquanto um tecer relacionado ao parto por Lacan, é reiterada por Elena Ferrante em uma 

entrevista na qual compara a escrita literária e a tecelagem, aludindo também ao mito de 

Penélope: 

Escrever é uma das próteses que inventamos para dar poder ao nosso corpo. 

Escrever é uma habilidade, um forçar de nossos limites naturais que requer 

longo treinamento para assimilar técnicas que nós usamos com perícia 

crescente, e, se for preciso, inventamos novas. A tecelagem representa bem 

essa ideia. Nós trabalhamos por meses, por anos, tecendo um texto, o melhor 

que somos capazes naquele momento. E quando está pronto, está lá, para 

sempre o mesmo, enquanto nós mudamos e continuaremos a mudar, prontos 

para tentar criar outras tessituras (Ferrante, 2018, s/p). 

 

Pereira (2020), em sua leitura de A moça tecelã, de Marina Colasanti (2000), 

também estabelece uma conexão intertextual entre o conto, o mito de Penélope, da 

Odisseia. Ainda que A moça tecelã não se trate de uma releitura do texto citado, a tessitura 

se repete enquanto temática e símbolo. Efraim (2012) relembra que na Odisseia há o 

registro da delimitação dos espaços no qual as mulheres poderiam ter domínio, 

dificilmente sendo associadas aos logos, ou seja, aos campos da palavra e do 

conhecimento, sendo impedidas de participação direta na vida pública. Entretanto, Efraim 

(2012) defende que havia relações indiretas de integração feminina com a pólis a partir 

de certas atividades, entre elas, a tecelagem.  

Para além de uma dimensão econômica importante para as cidades, a tecelagem 

era também um meio de comunicação, tanto entre mulheres que se reuniam em grupos de 

trabalho para otimizar a produção como também como modo de produzir o narrar. “Há 

um vínculo entre o tecer e a expressão feminina, falada ou figurativa” (Efraim, 2012, p. 

139). Segundo ela, e de forma consonante à desenvolvida por Lacan (1962/2005), a 

relação com a figura e trabalho da aranha remetem a uma postura mais ativa.  
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Assim, para Efraim (2012), é possível ler Penélope como uma personagem que 

comanda o próprio destino, em oposição a frequentes interpretações de sua atividade de 

tecer como frágil e submissa. Ao fiar e desfiar a mortalha ofertada a Laertes de forma a 

não se casar novamente e suspender o tempo, Penélope parece tecer o fio de sua vida. 

Dessa forma, podemos empreender uma relação entre a tecelagem da rainha fiandeira e a 

atividade narrativa, que, ainda de acordo com Efraim (2012), remete à mimesis poética. 

Essa perspectiva é resumida por Heilbrun (1990) em sua palestra seminal sobre o trançar 

de Penélope, What was Penelope unweaving? (p. 103): “Nos antigos mitos, trançar era o 

discurso da mulher, a linguagem da mulher, a história da mulher”11.  

Heilbrun (1990) retoma a concepção freudiana (1933/2010) da costura como 

atividade historicamente feminina, conectada a uma possível forma de lidar com a sua 

castração, indicando o que seriam futuras acusações de “falocentrismo freudiano” 

(Oliveira & Nicolau, 2020). Nesse ponto, é importante destacar os debates em relação à 

psicanálise e o feminino, considerando que a teoria é constantemente criticada por adotar 

uma visão binária e heteronormativa, em especial devido à relegação do feminino à um 

negativo referente ao homem. Como descrevem Oliveira e Nicolau (2020) em um 

panorama desses tensionamentos, ainda que a psicanálise reitere a caracterização do falo 

enquanto simbólico e uma potência subversiva que possa transcender uma lógica fálica, 

autores e analistas contemporâneos prosseguem minando o potencial dissidente 

psicanalítico ao empreenderem uma clínica meramente adaptativa. 

Brennan (1997) indica a formação de novas relações com a psicanálise em 

interlocução com os debates feministas, que criticam o lugar do falo e sua primazia na 

teoria psicanalítica. Brennan aponta que, ainda que a psicanálise de orientação lacaniana 

insista na diferenciação entre pênis e falo, de forma acertada, usualmente eles parecem 

convergir em uma só coisa no campo social. Em sua coletânea Para além do falo: uma 

crítica a Lacan do ponto de vista da mulher (1997), Brennan reúne diversos ensaios e 

artigos contemporâneos do interior do próprio movimento psicanalítico que apontam para 

novas rupturas e ligações entre a psicanálise e o feminismo, pensando em novas maneiras 

de criação e concepção das mulheres nesse campo teórico que extrapolem a questão 

anatômica. 

Assim, e como também reiteram Demes, Chatelard e Celes (2011), foi pela via 

fálica que almejou-se apreender o feminino, restando, portanto, algo que escapava. Lacan 

                                                           
11 Tradução nossa de “In the old myths, weaving was women’s speech, women’s language, women’s story”. 
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(1972/1985) posiciona o feminino como relativo ao Real devido a esse resto ou excesso 

que não se simboliza, atrelado a algo que está fora do campo da linguagem. Demes, 

Chatelard e Celes (2011) ressaltam que o feminino em Lacan também evoca a dimensão 

de mistério que se encontra em Freud, mas que passa de falta para falha, furo, perda. É a 

partir desse ponto que os autores apontam para uma nova teoria do feminino que saia da 

posição negativizada em relação ao homem, para propor, como enuncia Kehl (2016), 

escutas diversas que possibilitem se constituir como sujeitos, procurando e inventando 

discursos e significantes próprios, para escrever um destino diferentes. 

Dentro desse debate, a perspectiva de Rivera, em Psicanálise antropofágica 

(2020) é a de que a discussão em torno do falo é especialmente urgente para que a 

psicanálise atual recupere a subversão presente na teoria freudiana. A autora relembra 

que é em Freud que encontramos grande relativização da anatomia e do reducionismo das 

questões de gênero a um órgão, e como em Lacan há um convite para a busca de modelos 

não-todos fálicos. Endossamos sua defesa de expandir ainda mais os caminhos abertos 

por Freud e Lacan e a “inventar ativamente versões e subversões da lógica fálica” (Rivera, 

2020, p. 51).  

De forma semelhante a Brennan (1997), a proposta de Rivera (2020) é de 

atualização e interlocução da psicanálise com outros saberes e perspectivas para um 

enriquecimento da teoria que englobe existências para além do homem branco cisgênero. 

Para tanto, é importante a contextualização de Freud em seu momento histórico, o que 

faz com que sua escrita seja marcada por determinados estereótipos de gênero típicos do 

período vitoriano. Essa pontuação é essencial para que se perceba a atualidade da teoria 

ainda que dentro dessas limitações contextuais. Rivera (2020) relembra, por exemplo, que 

Freud já havia afirmado em 1932 que seu objetivo não era uma descrição da mulher, mas 

o exame de como ela se torna mulher, uma afirmação disruptiva não somente para seu 

contexto histórico como para os dias atuais. Nesse sentido, Rivera (2020) recupera a 

recusa de Freud em ceder a equações simples em relação ao gênero, optando por uma 

postura radical de “pôr em jogo e em flutuação esses significantes” (p. 53).  

Já em relação a Lacan, Rivera (2020) pontua que apesar de assumir uma posição 

de menino em relação à observação das questões de gênero e das mulheres, é importante 

resgatar a possibilidade aberta por ele de “abordar o falo, e não apenas ser posicionada na 

abordagem fálica” (Rivera, 2020, p. 59-60). Esse convite e chamado à ação não possui 

uma resposta ou modo único de solução, mas se configura enquanto um desenvolvimento 

único e intransferível a ser construído por cada um de uma maneira singular e encarnada 
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de abordar o falo.  

Retomando a perspectiva de Penélope, Heilbrun (1990) compreende a criação de 

um novo lugar, pautado nesse discurso próprio, que revela, em vez de esconder. Além de 

Aracne, já mencionada, Heilbrun (1990) relembra também a história de Philomela, que 

após ser estuprada e ter sua língua decepada para impedir a denúncia, tece sua história 

em uma tapeçaria. Além disso, a autora propõe que o destecer de Pénelope não somente 

compreende o adiamento do casamento, mas também, metaforicamente, o fazer e desfazer 

de histórias que estava ainda descobrindo. Diferentemente de Aracne e de Philomela que 

teciam as histórias de opressão e violência que presenciaram, Penélope estava, de acordo 

com Heilbrun, escrevendo uma história nova, sem narrativas a guiarem-na, assim como 

o processo de autoria feminina descrito por Gilbert e Gubar (2000). 

 Nos arriscamos a levar a comparação entre escrita, tecelagem e parto também para 

o reino do abjeto, considerando que é a partir da abjeção que surge um algo corporificado, 

agora capaz de resistir a partir do seu não-lugar. Não podemos esquecer que abjetar é 

retirar de si um algo insuportável, gerando, no processo, um produto que passa a ser 

visível, não mais possível de ser ignorado. Inevitavelmente, ao gerar um ser com o 

propósito de expurgar para destruir, o próprio ato de gerar já o faz inesquecível, lhe 

fornece um corpo e lhe permite falar. Apesar de parecer uma forma de manutenção do 

status quo pela possibilidade de destruição da monstruosidade, sua gênese é forte o 

suficiente para criar uma ruptura ideológica.  

Apesar de sua abjeção na esfera cultural e sua histórica exclusão e apagamento no 

campo da escrita e da cultura, a mulher escritora conseguiu, ao longo de séculos, se 

reinserir de formas marginais, utilizando o próprio mecanismo que a expurgou para a 

criação de si. O potencial subversivo da abjeção, nesse caso, se deu no adentrar o território 

do “pai-linguagem” (Punter, 2016), ou o do interessante termo “falologocentrismo”12 

(Brennan, 1997, p. 10) da cultura e da literatura dominada por um cânone 

predominantemente masculino, branco e burguês. Dentro da cultura e da literatura as 

mulheres se fizeram ser vistas. Como relembra Kristeva (1982, p. 2), “de seu lugar de 

banimento, o abjeto não cessa de desafiar seu mestre”. 

É a partir da morte, dos corpos mortos e descartados pela civilização e pela 

Modernidade, que se gera a Criatura disruptiva. A maternidade literária das escritoras se 

confunde com os dilemas gerais da maternidade, expressos no mito de criação em 

                                                           
12 Esse neologismo remete à junção entre as palavras ‘falocentrismo’ e ‘logos’ que carrega o sentido de 

conhecimento e de palavra (Brennan, 1997). 
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Frankenstein. A história pessoal de Shelley foi marcada pela consciência de que a morte 

de sua mãe ocorreu como consequência de seu parto, um fato que atravessou sua 

concepção de maternidade. Por meio dos boatos, cartas e burburinhos referentes à sua 

mãe, Mary Shelley ficou ciente das opressões que marcavam a história da mulher, e que 

se repetiriam na sua. A criação de uma monstruosidade pode se associar também, segundo 

Seymour (2000), às percepções de si e de sua condição. Porém, para muito além do mito 

da criação e da maternidade, Frankenstein parece ser sobre o mito do escrever, do dar à 

luz ao escritor ou escritora que ali, no lugar do hegemônico, não poderia adentrar. Na sua 

introdução à obra de 1831, Shelley se refere ao livro como sua “prole hedionda” (p. 10), 

resultado do doloroso parto de sua autorização enquanto autora. Mellor (2003) descreve 

Frankenstein como “a história de escrever Frankenstein’” (p.11). 

É relevante destacar também o fato de que a Criatura não surge inserida na 

linguagem. Apesar de ser um remendo de corpos de seres humanos, ela parece não possuir 

características que fariam dela humana, em especial a possibilidade de expressão. Nos 

questionamos se esse não é o lugar que tantos grupos marginalizados ocupam hoje na 

sociedade, sobreviventes e produtivos, mas sem verdadeira inserção social e linguageira. 

A partir da análise de Violante (2000), a tais grupos socialmente excluídos não somente 

é atribuída uma vida que se pauta na sobrevivência e na satisfação de necessidades 

imediatas como lhes é negado o acesso aos bens culturais e reconhecimento social, assim 

como ocorre com a Criatura.  

À medida em que se desenvolve, a Criatura traça um caminho intelectual que, de 

acordo com Seymour (2000), se compara ao da própria Shelley. Em certo momento, já 

capaz de se comunicar, a Criatura produz uma lista de obras para se educar na cultura da 

época. Aqui temos outra crítica de Shelley à ideologia hegemônica imbricada nas 

produções artísticas, muitos dos livros citados, como Paraíso Perdido, de Milton, e Os 

sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, são obras fundamentais para o cânone, arautos 

do mundo visto através das lentes burguesas. Shelley implica não somente a necessidade 

da mulher de ter acesso aos bens culturais como a potencialidade de conseguir 

transformar seu ambiente a partir disso. São as lições que toda mulher escritora, ou 

criatura monstruosa, precisa saber para estar versada no que impera na sociedade. Esse 

aspecto da obra também faz referência às proposições ideológicas de inferiorização 

intelectual das mulheres já referenciadas. 

A oficina de Victor Frankenstein é palco de questionamentos metafísicos e 

cósmicos acerca da relação paternidade/maternidade, da criação de seres através da 
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ciência, da necessidade do homem de se posicionar enquanto Deus/Pai e, nesse sentido, 

da criação textual pela mulher, ato bizarro e anormal no período em voga. A criação do 

monstro pelo cientista poderia ser percebida como a criação do próprio texto literário de 

autoria feminina/marginal, bem como a criatura em si também pode refletir a busca da 

mulher escritora por sua história, por suas raízes, simultaneamente criadora e criatura. A 

descoberta da Criatura de ser advinda de um não-lugar e estar relegada a ele alude à 

percepção das autoras mulheres de serem consideradas inadequadas e monstruosas, 

fundadoras de uma tradição literária sem legado registrado e reconhecido. Nas palavras 

de Wallace (2013): “As mulheres escritoras têm usado a ficção histórica gótica com sua 

obsessão por herança, herdeiros perdidos e filhos ilegítimos, para explorar o modo em 

que a ‘linhagem feminina’ foi apagada da História” (p. 5). 

A inserção da Criatura na linguagem lhe permite tentar construir sua própria 

narrativa, assim como os escritores de textos de resistência. Para além de somente terem 

que aprender como se expressar no mundo das palavras, por vezes essa inescapável 

ignorância remete a algo que foi esquecido ou recalcado. Tais aspectos recalcados se 

referem ao que foi barrado pela ideologia hegemônica: as incursões prévias no mundo da 

escrita e os passados apagados de um possível legado suprimido pela historiografia. 

Iluminar esse caminho possibilita a construção de narrativas e discursos de resistência 

que possam elaborar novos lugares e ideais simbólicos, discursivos e sociais. 

Outro aspecto a ser analisado é o fato de que Victor Frankenstein não atribuiu um 

nome à monstruosidade que gerou, já que ela não possuía importância o suficiente para 

tanto, assim como os rostos excluídos da sociedade capitalista não são nomeados. 

Entretanto, aqui, a falta de nome permite que a figura da Criatura represente a luta de 

diversos grupos que, unidos, podem ter suas lutas, conquistas e angústias representados. 

Shelley permitiu que andassem e falassem e os retirou de onde foram largados para 

ressuscitá-los por meio de uma voz resistente no campo da cultura e do simbólico. Ainda 

que precisasse descer até os liames e limites de si mesma e da sociedade em que vivia. 

Alguns meses antes da morte de Percy Shelley, em fevereiro de 1822, Mary 

escreveu essa nota em seu diário, prometendo que iria “destemidamente descer até as 

mais remotas cavernas de minha própria mente, carregando a tocha do autoconhecimento 

adentro de seus mais obscuros recessos; ainda que exageradamente feliz se desalojasse 

algum espírito maléfico ou adorasse uma nova divindade em algum recanto ainda 
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desabitado”13 (Hindle, 2003, p. xxxvi). A imagem evocada por Mary é uma das mais 

frequentes na literatura gótica: uma jovem que desce as escadas cautelosamente 

segurando uma tocha, igualmente amedrontada e fascinada pelo que pode encontrar, 

geralmente o conhecimento de algo proibido. Usualmente, a perda da inocência resultante 

da obtenção de conhecimento está ligada ao castigo, à punição prometeica. Assim como 

sua Criatura que, ao ler, inicia um processo de reflexão e acúmulo de conhecimentos que 

a faz ter consciência de seu não-lugar. Compreender sua situação vai levá-la a negar seu 

status de criatura, pois o conhecimento e a consciência de si lhe concedem autonomia 

moral suficiente para se posicionar, finalmente, enquanto sua própria criadora. 

A ligação com Prometeu e com o fogo do conhecimento se estende a um 

interessante trecho no qual a Criatura de fato manipula o fogo (Shelley, 1831/2019, p. 

145): 

Um dia, quando oprimido pelo frio, encontrei uma fogueira deixada por 

mendigos errantes e fiquei estupefato com o calor delicioso que emanava 

dela. Em meu regozijo, depositei a mão nas brasas vivas, mas a puxei sem 

demora e com um lamento de dor. Que estranho, pensei, que a mesma causa 

pudesse produzir efeitos tão opostos! 
 

Nessa cena, é perceptível o caráter contraditório do acesso ao conhecimento e à 

linguagem: o calor e o conforto, a beleza da chama, o pertencimento a este universo; e, 

simultaneamente, a dor de ser machucada por ele, punida, descendente da punição de Eva 

ao provar do fruto da árvore proibida. Loffredo (2014) recorda que, assim como em outras 

lendas, a da conquista do fogo/conhecimento possui um aspecto sacrificial, já que sua 

obtenção é usualmente fruto de atitude criminosa, como o furto ou o roubo, e que acarreta 

o banimento. A autora aponta também que Freud, em um escrito sobre a conquista do 

fogo prometeico, expõe elementos associados à sublimação. Sua leitura da lenda teoriza 

novamente acerca da contradição inerente ao processo civilizatório, “implicado nos 

sacrifícios, mas também nos benefícios, ao árduo convívio pertinente ao ser-um-homem-

entre-outros-homens e ser-um-homem-em-sociedade” (Loffredo, 2014, p. 171-172). 

O processo de gênese da Criatura mulher escritora é laborioso e aflitivo, pois 

envolve deparar-se com a abjeção dos excluídos socialmente, grupo do qual faz parte, ser 

punida por essa tomada de consciência e, finalmente, se reinventar a partir de sua 

marginalidade. É, de fato, descer destemidamente, ainda que exageradamente feliz, 

                                                           
13 Tradução nossa de “Fearlessly descend into the remotest caverns of my own mind, carry the torch of self-

knowledge into its dimmest recesses; but too happy if I dislodge any evil spirit or enshrine a new deity in 

some hitherto uninhabited nook”. 
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decidida a confiantemente espantar o espírito maléfico ou criar sacralidade a partir do 

profano. A mulher escritora não exorciza o fantasma; ela apenas o desaloja da ruína em 

que estava arraigado e o liberta do evento traumático que o gerou. Ela está decidida a 

encarar e reconhecer as fragilidades da tessitura da realidade, em vez de apenas fechar os 

olhos a elas.  

 A passagem de criatura a criadora de si é ilustrada pelo espelhamento de Victor e 

de sua Criatura, um dos muitos duplos presentes no romance. Compreendemos o duplo 

em sua intricada relação com o conceito de Unheimliche freudiano, importante tanto para 

a abordagem que estabelecemos com a obra literária como também para a compreensão 

da dimensão do estranho que se conecta ao abjeto, ao horror e a angústia.  

 Das Unheimliche, ou, O Inquietante, de Freud (1919/2010), remete à observação 

de Schelling utilizada por Freud de “tudo o que deveria permanecer secreto, oculto, mas 

apareceu” (p. 338). No texto, Freud utiliza um conto, O homem da areia, de E. T. A. 

Hoffman, para pensar em irrupções do inquietante, assim como outras referências 

literárias. Para Portugal (2006, p. 25), “o ponto onde o literário faz limite com o 

inconsciente parece-nos ser a mola propulsora do ensaio de Freud sobre o estranho”, em 

um comentário sobre a literatura enquanto espaço privilegiado para a irrupção do insólito.  

 Na parte inicial do ensaio, Freud (1919/2010) destrincha os significados da 

palavra Unheimliche a partir da partícula de negação -un, que fornece um sentido negativo 

à palavra heimliche, familiar, íntimo. Assim, a palavra Unheimliche adquire a ideia de 

infamiliar, que se refere ao secreto, assustador ou angustiante. A manipulação do 

heimliche para a formação da nova palavra fornece a ideia de que o familiar está contido 

no não familiar, aludindo ao fato de que é precisamente por estar profundamente 

conectado ao já conhecido, por encostar no íntimo, que algo é apreendido como estranho. 

Como pontua Portugal (2006), o estranho e seus derivados indicam para o afastamento, 

para o mistério, ao mesmo tempo em que dizem respeito à atração pelo que foi censurado, 

barrado, tocando no que é “suspeitamente familiar” (p. 20). 

 Esse suspeitamente familiar incide no que compreendemos enquanto o retorno do 

recalcado, considerando que o -un, de Unheimliche, também é marca da origem do 

recalque (Freud, 1919/2010). Esse -un também aparece em Unbewusste (o inconsciente), 

fazendo com que Portugal (2006) pontue o curioso encontro entre inconsciente e estranho 

a partir do prefixo da língua alemã. No inquietante, assim como no inconsciente, o que se 

apresenta como estranho e não-conhecido, é, na verdade, familiar. Entretanto, é 

importante mencionar que Freud (1919/2010) aponta que nem todas as irrupções do 
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inconsciente provocam o estranhamento. O estranho é detectado em situações que 

despertem o recalcado que se refiram, portanto, à cisão do eu, que carrega afetos como a 

repulsa, o afastamento e a estranheza, referentes aos casos em que o retorno do recalcado 

está relacionado ao angustiante. 

 Essa experiência limítrofe do estranho, de acordo com Portugal (2006), é 

construída “à beira do real” (p. 24). Assim, se nos referirmos às proposições aqui 

estabelecidas em relação à literatura e a psicanálise, o estranho acabará por ressurgir de 

forma potente na ficção literária, sendo ela um espaço de resposta ao real, que circunda o 

vazio (André, 2015). Ainda em consonância com Portugal (2006), na mesma vertente se 

encontra a psicanálise com seu interesse por ficções e fantasias que se pretendem 

enquanto fachadas para as lacunas, e que, a partir de sua criação, passam a fazer parte do 

“tesouro das lembranças” (p. 25).  Por um lado, portanto, como menciona Portugal (2006, 

p. 161-162): 

[...] o Unheimliche pertence à psicanálise; pois, como litoral, consiste em 

reproduzir, em “redoar” essa metade sem par da qual subsiste o sujeito, no 

ponto em que o inconsciente não se estrutura como uma linguagem, 

perfurando a face serial do significante – o Heim, o familiar. Por outro lado, 

a escrita do Unheimliche pertence à literatura, onde se associa, segundo 

Borges, ao limbo dos poetas, só de letras, como estas paisagens “de horror 

tranquilo e silencioso”. 

 

 Assim, o texto de Freud remete a um conceito de estética que engloba as 

ambiguidades inconscientes, aludindo, portanto, não somente ao belo, mas também ao 

grotesco e angustiante, ao “horror tranquilo e silencioso”. É a partir dessa proposição que 

Portugal (2006) sugere uma concepção do inquietante como uma “estética do 

inconsciente” (p. 76), com conteúdos que, por remeterem aos derivados dos conteúdos 

recalcados, promovem sensações de repulsa, afastamento e estranheza. Diante disso, a 

ligação do estranho com o gótico parece ser inescapável, já que não permite o 

esquecimento do real. Cabe lembrar de um texto escrito por Freud (1936/1996) a um 

amigo no qual descreve a elaboração de uma vivência ocorrida anos antes, momento em 

que, diante da Acrópole, teve o seguinte pensamento: “Então tudo isso realmente existe 

mesmo, tal como aprendemos no colégio?” (p. 238).  

Este estranhamento de se deparar com algo tão familiar, aprendido anteriormente 

e dado como corriqueiro, mas também longínquo e fora de sua realidade, é um bom 

exemplo do inquietante. O conhecimento sobre a existência da Acrópole era cotidiano ao 

currículo escolar, sua localização, função e contexto são informações ensinadas à 
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exaustão. A imagem da Acrópole, portanto, habitava a imaginação de muitos estudantes, 

seja por fotos ou descrições e, especialmente, a de Freud. Entretanto, a menos que se 

visite Atenas, a sua existência parecerá restrita a um mundo imaginário sobre o qual 

somente se sabe. Se deparar com a materialidade de conhecimentos adquiridos referentes 

a lugares longínquos ou períodos remotos foi um momento de estranhamento para Freud. 

A isso, ele pede para que a lembrança dessa vivência na Acrópole continue a visitá-lo, 

sempre.  

Nesse pedido, Portugal (2006) reitera que Freud utiliza a palavra heimsucht se 

referindo ao “visitar”, mas que também se conecta à definição “buscar o Heim” (p. 102), 

buscar a casa, o abrigo, ou seja, que a lembrança nele se abrigasse. Ela pontua, então, que 

heimsucht também tem o sentido de assombrar, considerando sua comum utilização no 

contexto de fantasmas que heimuschen, ou, assombram castelos. Esse elo é interessante 

pois remete à noção de que as irrupções do estranho do gótico prosseguem a assombrar, 

buscando abrigo, e não se esmaecendo, impossibilitando o esquecimento do real 

(Portugal, 2006). 

Essa ideia se liga à interessante composição de Otte (2006) de que o inquietante 

não é estranho, mas sim entranho, que nos heimsucht, assombra, persegue, “nos procura 

em casa” (p. 14). Podemos pensar que uma das possíveis razões para a recorrente 

reatualização e permanência dos textos góticos que trazem rompantes do estranhamento 

é tal impossibilidade de ocultação ou iluminação. Como define Otte (2006, p. 14):  

A solução burguesa iluminista de acender a luz no quarto escuro, de 

melhorar a iluminação pública nas ruas (o flâneur agradece...) ou de 

promover as Luzes nas ciências apenas tem impacto no mundo exterior, e o 

estranho, na verdade, e apesar de sua etimologia, não vem de fora, mas numa 

operação de autodefesa, apenas é projetado para fora como sendo uma 

ameaça externa. Produzimos as ameaças que recebemos.  
 

Essa formulação de que o estranho vem, portanto, de dentro, projetado para fora, 

nos remete também ao processo de abjeção, relativo à expurgação. Se retomarmos, assim 

como Freud, a etimologia, é possível estabelecer uma conexão de sentido ao tomarmos 

como ponto de partida a já mencionada Urspaltung (protocisão). De acordo com Portugal 

(2006), o prefixo Ur- (proto, primevo) marca conceitos nucleares considerados como 

“ponto zero” (p. 57) na teoria freudiana, em torno do qual se constroem mitos, pontos 

enigmáticos que resistem aos processos de significação ainda que ao mesmo tempo se 

mantenham indestrutíveis, remetendo ao desconhecido. “Nesses lugares, não há palavra. 

Há angústia, há horror” (Portugal, 2006, p. 57). Como relembra Lacan (1962/2005, p. 
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51), esse texto freudiano é “o eixo indispensável para abordar a questão da angústia”.  

Andrade (2009) define, fazendo uma conexão entre os dois conceitos, que a 

abjeção remete, em outras palavras, também ao processo de tornar estranho o que antes 

era familiar. Ainda que o estranho e o abjeto não sejam conceitos equivalentes, já que se 

referem a construções distintas, ambos levam à uma ligação com a estética e sua 

possibilidade de lidar com temas fundantes, como “a incompletude, a finitude, o retorno 

ao inorgânico, a incomunicabilidade de certas experiências e todas as arestas que 

constituem as relações humanas” (Almeida et al, 2013, p. 7).  

Como pontua Andrade (2019), refletir sobre o abjeto é refletir sobre um paradoxo 

que também circunda o estranho: sua possível significação tanto de um excesso quanto 

de uma falta. Ao retomar, em relação a esse ponto, a ideia de Poli de que “Freud atribuía 

às questões do feminino uma especial permeabilidade ao Unheimliche. Quase como se 

nos dissesse: o feminino é o próprio Estranho encarnado” (2009, p. 441), podemos pensar 

na discussão já empreendida em relação à complexa relação psicanalítica com o feminino 

se instaurando como falta, mas, contemporaneamente, também como uma outra via de 

possibilidade. Assim, a discussão acerca da concepção do abjeto como possibilidade de 

resistência ganha uma nova camada que ajuda a compreender as ambiguidades da 

representação da Criatura e a contradição presente nos textos e no processo de autoria 

feminina.  

 Dentre as manifestações do inquietante, Freud (1919/2010) dá destaque ao duplo, 

que se refere a personagens que se assemelham de forma acentuada por processos que 

saltam de um para o outro, sendo que um, por qualquer motivo, tenha conhecimentos, 

experiências ou sentimentos em comum com o outro. A dúvida em relação a uma possível 

indiferenciação entre os dois remente a uma duplicação que incorre no intercâmbio entre 

as personagens. Além disso, há o que Freud denomina de o retorno constante, a partir da 

repetição, de determinados aspectos, características, detalhes, ou até nomes. Destacamos 

alguns trechos que enfatizam a proposição de que a Criatura pode ser lida como um duplo 

de seu criador, Victor Frankenstein, estando suas vidas e mortes atreladas: 

 Eu esperava essa recepção – disse o ser. – Todos os homens odeiam os 

miseráveis; mas por que devo ser odiado se sou miserável para além de todas 

as coisas vivas? Meu próprio criador detesta e rejeita sua criatura, a quem está 

vinculado por laços apenas dissolúveis pela aniquilação de um de nós 

(Shelley, 1831/2019, p. 145). 

 

 Pela terra sagrada em que me ajoelho, pelas sombras que vagam perto de 

mim, pelo luto perpétuo e imenso que sinto, juro, e por você, ó Noite, e os 
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espíritos que lhe presidem: irei perseguir o daemon que causou esse infortúnio 

até que um de nós pereça em conflito mortal (Shelley, 1831/2019, p. 292). 
 

 A duplicação de Victor Frankenstein e sua Criatura evoca, de acordo com Gilbert 

e Gubar (2000) o fato de que todos os personagens parecem ter a mesma face, “ou pior, 

as mesmas duas faces” (p. 229). Essas duas faces dizem respeito às diferentes e ambíguas 

posições que ocupam em relação ao principal mito que guia o romance, o de Prometeu. 

Gilbert e Gubar afirmam que, no início, relacionamos Victor à figura prometeica, homem 

científico que cria vida e desafia as leis divinas. Entretanto, à medida em que a história 

se desenvolve, a jornada da Criatura passa a desenrolar sua própria versão do mito de 

Prometeu, ao roubar o fogo do conhecimento, se inserir no reino do simbólico e da 

linguagem e, portanto, realizar a passagem de criatura a criadora de si mesma.   

 O efeito do duplo em Frankenstein não remete somente aos personagens 

principais, Victor e a Criatura, mas também às imagens especulares de personagens 

femininas passivas ainda que frente a situações de opressão que contrastam com a 

violência, angústia e vingança da Criatura ao se deparar com a sua própria condição. 

Gilbert e Gubar (2000) relembram que nos textos de autoria feminina do período, esse 

contraste foi muito utilizado enquanto dispositivo que indicava a complexa e contraditória 

posição e imagem da mulher. A cisão da figura feminina em personagens pareados à 

ideologia hegemônica e seus horrendos duplos, por muitas vezes os vilões das histórias, 

relembra o fenômeno que dá nome à obra de Gilbert e Gubar (2000), The madwoman in 

the attic, ou, A louca do sótão.  

  Essa é uma alusão direta a Jane Eyre, de Charlotte Brontë, no qual uma presença 

misteriosa assombra a casa na qual Jane trabalha, e que se revela como Bertha, casada 

com Rochester, noivo de Jane. Bertha, descrita como selvagem e tomada pela loucura, e, 

portanto, relegada à sua prisão no sótão da casa, é considerada por Gilbert e Gubar (2000) 

como um dos mais emblemáticos casos de aparições do duplo e do estranhamento na 

literatura de autoria feminina, considerando Bertha a mais verdadeira e sombria 

duplicação de Jane. 

Segundo as autoras (2000, p. 78): 

O que isso significa, entretanto, é que a mulher louca na literatura escrita 

por mulheres não é meramente, como ela pode ser na literatura escrita por 

homens, uma antagonista ou contraste à heroína. Em vez disso, ela é 

normalmente o duplo da autora (...). De fato, muita poesia e ficção de autoria 

feminina conjura essa criatura louca para que as autoras possam lidar com 

seus sentimentos particularmente femininos de fragmentação.  
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Assim como estabelecem Gilbert e Gubar (2000), a louca aparece com frequência 

nos espelhos nos quais se olham as mulheres escritoras, remetendo, também, ao 

estranhamento de Freud (1919/2010) frente à sua imagem especular. Ao se assustar após 

ver um homem misterioso e perceber, posteriormente, que via um reflexo de si mesmo, 

Freud utiliza essa imagem em seu O Inquietante para estabelecer, também, o retorno do 

recalcado que emerge com a entrada do duplo. A partir dos ecos e duplos em Frankenstein 

e a presença do principal deles, Victor e sua Criatura, assim como com a analogia 

freudiana, é possível fortalecer a hipótese de que estamos nos referindo em nossa leitura 

da obra a uma alegoria da jornada da autoria feminina. 

Como relembram Gilbert e Gubar, Joyce Carol Oates, prolífica escritora de horror 

da atualidade, pontua que os críticos literários frequentemente ignoram como os artistas 

dividem suas personalidades e desejo em vários de seus personagens, até mesmo os mais 

detestáveis. Talvez sejam esses, Oates prossegue, que estão mais próximos de seus 

escritores (Oates, 2020). No que tange a Frankenstein, esse comentário se mostra 

acertado em relação à leitura que fazemos, considerando que a Criatura é frequentemente 

tida como vilanesca, devido à angústia de Victor e aos crimes que ela comete ao longo da 

trama.  

Retornando a Frankenstein, à medida em que a corrida desenfreada dos 

personagens vai se aproximando do fim, as identidades de Victor e da Criatura parecem 

se fusionar. Após observar seu criador, a Criatura foge: após o reconhecimento, o abjeto 

novamente desafia seu mestre, fazendo surgir a possibilidade de uma nova vida, à sua 

maneira, a partir da morte de sua condição de criatura. Victor Frankenstein afirma que, 

para repousar em paz, somente aguarda por um evento: a concretização de seu destino, a 

morte pelas mãos de sua Criatura (Shelley, 1831/2003). O ato de vir à tona uma segunda 

vez, posterior à de seu surgimento original, é considerado por Kristeva (1982) a 

possibilidade revolucionária da arte, que desejosamente invoca esse conteúdo abjeto 

expurgado e o rearranja, permitindo que saia da repetição desenfreada e assuma um novo 

caminho a partir da elaboração. Assim, retomar a exclusão feminina da história e de 

demais áreas da vida social a partir da Criatura permite não somente a elaboração e 

rememoração dessa cisão, como o que propusemos no início desse trabalho com base nas 

premissas freudianas de construção (1937/2018) e de elaboração (1914/2010), como 

também o “escovar a história a contrapelo” de Benjamin (1940/1985), seguindo os passos 

da Criatura, e não mais somente de seu criador.  
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A notoriedade da obra se pauta, também, na multiplicidade de leituras possíveis. 

Segundo Seymour (2000, p. 172), Frankenstein possui “a resiliência, a elasticidade e o 

poder de um mito”. Biograficamente, é significativo perceber a proximidade da Criatura 

com a vida Mary. Com a exceção do verão estimulante no Lago Geneva, Mary sempre 

fora uma jovem solitária. Após o suicídio de sua irmã e a revelação de que não era casada 

quando teve suas gestações, seus amigos e conhecidos a abandonaram, condenando-a a 

partir das convenções sociais. O isolamento da Criatura após ser rechaçada pela sociedade 

pode refletir e denunciar o isolamento de quaisquer grupos que fogem ao padrão vigente, 

é o isolamento de alguém que descobre repentinamente uma barreira por trás da qual 

observa ao longe o mundo do qual não faz parte. 

A exclusão da Criatura pela sociedade se dá em momento simbólico através do 

olhar de uma família, os De Lacey. A Criatura aprende sobre “a divisão de propriedade, 

a riqueza imensurável e a pobreza miserável; sobre classe, linhagem e sangue nobre” 

(Shelley, 1831/2003, p. 122). É importante mencionar que o acesso a tais informações 

vem a partir das obras literárias já referenciadas e da observação dessa família, reforçando 

as proposições de Bosi (1996), Eagleton (1997) e de Lima, Coroa e Lima (2016) de que 

as produções culturais podem ser uma grande via de distribuição da ideologia 

hegemônica.  

 São esses aprendizados que contextualizam a Criatura de sua posição dentro, ou 

mais acertadamente, fora da sociedade. Ao compreender o funcionamento das estruturas 

de dominação e sua posição marginal, ela tenta pôr esse conhecimento à prova ao 

finalmente se exibir à família De Lacey. Suas expectativas de acolhimento, proteção e 

formação de vínculo com esse núcleo, que representa de forma mais ampla a sociedade 

como um todo, são fatalmente esfaceladas ao se deparar com o olhar de pavor e aversão 

que lhe é lançado. O desejo inicial de ser vista, e, portanto, ser reconhecida socialmente, 

se transmuta em ódio ao perceber que não seria possível ser admitida e adotada enquanto 

parte do grupo. Nesse sentido, Freud (1930/2010) relembra que o sujeito não existe 

isoladamente, mas sempre em relação a um coletivo, seja essa relação de pertencimento 

ou exclusão. Freud entende, assim, que essas instituições, criadas pela humanidade, não 

garantem bem-estar e proteção a todos, mas a apenas alguns, já que estão relacionadas 

dialeticamente à criação de um grupo de oprimidos. Ao se romper o pacto social, portanto, 

podemos compreender facilmente como determinados grupos excluídos se revoltam 

contra a sociedade a qual pertencem.  

É preciso ter cuidado para que, como menciona Seymour (2000), a leitura de 
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Frankenstein não se torne uma “areia movediça biográfica”, na qual à medida que nos 

aprofundamos nos curiosos fatos da vida de Mary, também nos imobilizamos, paralisados 

pelas interpretações limitadas relacionadas à vida pessoal da autora. Sua “horrenda cria”, 

de ambição comparável à de Prometeu, carrega uma forte carga social e política. A linha 

é tênue entre uma leitura de Frankenstein como analogia direta à vida de Mary e entre 

uma possível utilização de eventos de sua vida para a criação de metáforas que pudessem 

desvelar os meandros e sutilezas da vida moderna. É uma tarefa ainda mais complexa 

quando se percebe que as datas mais emblemáticas do romance são correspondentes a 

eventos reais da vida da autora, como seu nascimento e a morte da mãe. Entretanto, talvez 

a única correspondência a ser utilizada para o propósito desta pesquisa é o período de 

exatos nove meses que correspondem à primeira e a última carta que compõem a primeira 

parte do livro. Os nove meses da história de gestação de Frankenstein, os nove meses de 

gestação de Mary Shelley enquanto autora. 

 

2.3 Epílogo: as ondas  

A publicação de Frankenstein em sua primeira edição, em janeiro de 1818, foi 

feita de forma modesta, com apenas quinhentas cópias. Em seu círculo pessoal, Mary 

recebeu boas críticas e elogios por sua ousadia e imaginação, enquanto, fora dele, o 

público destacou simplesmente a dedicatória a William Godwin, seu pai, e um tom 

masculino no prefácio, escrito por Percy Shelley, o que levou a creditarem-no pela autoria 

da obra. A crítica especializada não recebeu o livro com entusiasmo em um primeiro 

momento. Uma das opiniões mais hostis veio de um crítico conservador, que, devido à 

dedicatória, atribuiu o livro a William Godwin (Seymour, 2000). 

 É interessante perceber que, tanto as críticas mais favoráveis quanto as mais 

mordazes, se referem ao livro de forma pautada por um referencial masculino. Mary, que 

não revelara seu nome em respeito aos familiares e amigos, teve os elogios cunhados a 

partir da percepção de que a possível participação de Percy Shelley deveria trazer alguma 

qualidade ao texto; já as censuras foram advindas dos posicionamentos políticos dele e 

de Godwin. O fato de Mary não ter ousado, ainda, divulgar sua autoria, pode indicar que 

ela de alguma maneira percebia o peso do que havia criado, assim como as implicações 

que sua coragem de retratar algo de caráter simbólico e crítico teriam em sua vida pessoal. 

Por bem ou por mal, o livro fez parte do burburinho da sociedade de então, e, segundo 

Seymour (2000), sua reputação começou a se estender à medida em que se começou a 

desconfiar que a autoria do livro era, escandalosamente, feminina. 
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Antes da publicação de Frankenstein, a autora entregou seu manuscrito para Percy 

Shelley em busca de uma leitura de revisão. Seu marido realizou correções gramaticais e 

ortográficas e foi responsável pela adição de termos técnicos desconhecidos a Mary. 

Todavia, ele também fez modificações no enredo e suas principais alterações parecem ter 

se originado de uma má-interpretação das intenções da autora, e foram responsáveis por 

certa distorção de suas ideias. Mellor (2003), em uma minuciosa análise da versão de 

1818 alterada por Percy e a original de Mary (1831), detalha os impactos das 

modificações do escritor no texto. Em sua maioria, as revisões foram tentativas de 

“elevar” o estilo de escrita, adicionando um tom latinizado às construções frasais. As 

expressões coloquiais e crueza anglo-saxônica da escrita de Mary foram transformadas 

em complexas sentenças, típicas da escrita masculina ornamentada e rebuscada do 

período, e que foram a principal reclamação dos leitores. O objetivo de Mary não era 

confundir o leitor com a complexidade de suas frases, mas impactá-lo com a 

complexidade de suas ideias. 

 A voz de Mary ecoa, a partir de uma escrita simples, o tom abstrato e enérgico da 

história, enquanto a de Percy se perde em meio a advérbios. A mudança de tom ainda 

assim é menos preocupante do que a de significado. Mellor (2003) demonstra como a 

Criatura era, para Percy, mais monstruosa e menos humana do que a criada por Mary. Foi 

ele o responsável por trocar, por exemplo, a palavra “wretch”, em português, 

“desgraçada” (Shelley, p. 141) por “devil”, ou “diabo”. “Desgraçada” denota a condição 

de alguém miserável, que não teve graça concedida em sua existência e é, portanto, 

desprezado.  

Como já discutido, os ecos dos duplos que ressoam em todos os personagens 

reiteram a posição de que é possível ver neles reflexões especulares dos lados do cristal 

que tomamos como o mote central da obra: a autoria feminina. Assim, é interessante 

pontuar que ainda que a palavra “wretch” tenha sido usada primordialmente para se referir 

à Criatura, encontramos na história inúmeros momentos no qual a palavra descreve outros 

personagens, como: Justine (a servente da família de Victor acusada de assassinato); 

Elizabeth; e o próprio Victor. O fato de que outras mulheres da trama e o próprio criador, 

que se confunde com sua Criatura, serem descritos como desgraçados, desafortunados, 

indica não somente uma ligação especular entre eles e a Criatura, como também a posição 

crítica de Mary Shelley em relação ao social. Essa palavra ilustra o caráter de 

desafortunada humanidade da Criatura, rejeitada e menosprezada, enquanto “diabo” a 

encerra em um campo místico pautado pela moral religiosa, um ser demoníaco que deve 
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ser combatido. Essa alteração, apesar de sutil, demonstra a diferença abissal entre os 

pensamentos de Percy e Mary acerca da condição da Criatura e, podemos pensar, do 

grupo marginalizado possivelmente representado por ela. 

A alteração mais expressiva foi feita na última frase do livro em que Percy alterou 

o desfecho. A versão de Mary descreve a cena da seguinte maneira: “Ele saltou da janela 

da cabine [do navio], enquanto dizia isso, em uma balsa de gelo que estava perto do navio 

e enquanto se empurrava foi levado pelas ondas, e eu logo o perdi de vista na escuridão 

e na distância” (Shelley, 1831/2003, p. 225). Percy Shelley alterou para: “Ele saltou da 

janela da cabine e se dirigiu até a balsa de gelo que estava perto do navio. Logo foi levado 

pelas ondas, perdendo-se na escuridão e na distância” (Shelley, 1831/2019, p. 316). A 

versão de Mary, além de utilizar a expressão “se empurrar” que faz com que pensemos 

que a Criatura estava ativamente se afastando, deixa suspensas as certezas do leitor quanto 

ao destino final da Criatura, já que ela apenas sumiu de vista. Seu destino é, portanto, 

deixado em aberto, a cargo da imaginação do leitor e com uma possibilidade de salvação. 

Já o fatídico “levado pelas ondas” de Percy promove a certeza de que a Criatura está 

morta, ou, pelo menos, perdida para sempre (Mellor, 2003).  

Esse ato final, passível de ser lido tanto enquanto autoextermínio, um “eu morro” 

(Lima, 2019, p. 152), como quanto uma fuga em direção a uma nova possibilidade de 

existência, remete ao ritual de morte enquanto renascimento, passagem a uma nova 

existência: 

Mas logo, ele exclamou com um triste e solene entusiasmo, morrerei, e o 

que agora sinto não será mais sentido. Logo esses pesares ardentes estarão 

extintos. Acenderei minha pira funerária em triunfo e exultarei na agonia 

das chamas torturantes. A luz dessa conflagração desaparecerá e minhas 

cinzas serão varridas até o mar pelos ventos (Shelley, 1831/2019, p. 316). 
  

Lima (2019) se refere a uma possibilidade literária que permite uma leitura de 

mortes suicidas como um traço de assujeitamento, de individualização, uma atestação de 

tentativa final de estabelecer uma identidade que foi procurada durante toda a vida. Essa 

descrição se refere à possibilidade da morte literária como um espaço no qual pode 

construir um ato poético. Considerando que defendemos nesse trabalho que a jornada da 

Criatura se configura enquanto passagem de criatura a criadora de si mesma, a destruição 

desse cenário dicotômico parece apontar para o que a psicanálise tem percebido como os 

novos rumos da discussão em relação ao feminino, uma nova via possível. Lembramos 

que o ato de destruição final se dá após a aniquilação de Victor pela Criatura, que ocorre 
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nas últimas páginas do romance. Esse assassinato evoca a completa perda de sentido da 

existência da Criatura, fazendo com que ela se lance ao mar. Entretanto, compreendemos 

que é justamente a falta de sentido enquanto criatura que permite a inscrição de uma nova 

possibilidade de existir enquanto sujeito, de um novo narrar, um desfazer de Penélope 

para se fazer novamente.  

Evocamos a ideia de Andrade (2009, p. 102) de que: “o abjeto paira, portanto, 

numa zona indecisa, isto é, gravita em torno de um eterno tornar-se e nunca se constitui 

em sujeito. Enquanto ser limiar, o abjeto não é considerado sujeito, mas uma coisa, um 

objeto, um monstro” (grifos do autor). Assim, lemos o ato final da Criatura como um 

possível final desse processo de tornar-se, a chegada a um novo ponto de início, ainda 

que através de um aparente fim. Relembramos também a ambiguidade da própria falta de 

nome da Criatura. Esse curioso detalhe posicionado com cuidado por Mary Shelley indica 

que a Criatura não foi nomeada, não passou pelo processo de desejo do filho comumente 

atribuído à parentalidade. Relembra que ela não foi inserida na linguagem e, portanto, no 

simbólico. Entretanto, Andrade (2009) afirma que a nomeação do monstro é também uma 

tentativa de busca de segurança e alívio no poder do substantivo, da palavra, se 

caracterizando inclusive como uma tentativa de dominação do corpo monstruoso, 

aliviando a ameaça. O fato de nos referirmos a ela enquanto Criatura sustenta a tensão e, 

portanto, a potência da abjeção, possibilitando que a cada aparição na história encaremos 

novamente o estranhamento, o seu desafio aos limites e a lembrança do inominável. 

Como reitera Portugal (2006), “o estranhamento, dentro da evolução histórica, é um ponto 

de descontinuidade, de refutação, que promoverá a criação”. 

Quando Mary reescreve o texto para publicação em 1831, suas passagens sobre a 

natureza se afastam muito da visão romântica transcendentalista e se aproximam do 

romantismo pessimista, em que o ambiente não é mais visto enquanto um organismo 

benevolente. Apesar de ainda a perceber como implacável, é justamente seu poder 

magnânimo que esmaga o homem e o faz refém, independentemente de quantas tentativas 

se faça para controlá-la. Sua visão acerca da família De Lacey, no texto de 1831, possui 

um tom mais negativo. Nas páginas do texto de 1818, as descrições da família possuíam 

uma nuance maternal; na edição de 1831, são as de uma família burguesa na qual as 

mulheres são oprimidas e silenciadas, inclusive sacrificadas, e onde o preconceito racial 

é permitido (Mellor, 2003). Já mais velha e com grande parte de seus amigos e familiares 

mortos ou afastados, na versão de 1831 percebemos que Mary tinha não somente uma 

visão mais realista e mórbida da vida como, também, não precisava mais apresentar suas 
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opiniões de forma tão sutil.  

A autora de Frankenstein viveu para perder mais um filho e o marido, em 1822. 

Sua vida depois disso foi rodeada de amigos, noites de entretenimento em teatros e óperas, 

viagens pelo continente e produção escrita. Ela não viveria para ver o estrondoso sucesso 

de sua grande obra, hoje encontrada nas ilustres antologias de literatura inglesa e 

considerada um marco nos cursos de literatura inglesa. A história recebeu inúmeras 

adaptações para as mais diferentes mídias, cinema, quadrinhos, animações, e a Criatura 

ainda é uma figura presente no imaginário social (Schor, 2003). É interessante perceber, 

entretanto, que nem todas as adaptações de Frankenstein carregam a mesma crítica social 

que o original possui. Atualmente, o mito se tornou uma “caricatura conservadora de um 

romance progressista” (Schor, 2003, p. 3). O poder da obra muitas vezes é diluído em 

uma representação alegórica caricaturesca que mina a criticidade de suas sutilezas, 

transformando a Criatura em um ser do qual se dá risadas. O resgate do âmago crítico da 

obra é necessário para que se faça uma leitura atual e responsável da modernidade, que 

possa esclarecer a possibilidade de crítica social feita pela obra e sua importância 

enquanto ferramenta de resistência para a história da escrita feminina.  

 Hindle (2003) aponta que os relatos da Criatura, fundamentais à narrativa, são 

omitidos em grande parte das adaptações fílmicas e teatrais da história. Ele atribui a 

supressão à preferência do público por um enredo mais simples, concentrado na 

delimitação da Criatura enquanto ser monstruoso, cujo principal atributo é ser execrável. 

Entretanto, podemos considerar que outras variáveis podem contribuir para a 

compreensão da construção da Criatura como ser um unidimensional e que rejeita sua 

complexidade: crucialmente, a determinação ideológica hegemônica que controla a 

veiculação de discursos, como reiteram Lima, Coroa e Lima (2016).  

Segundo Vasconcelos (2007), o romance foi inicialmente malvisto pelos que 

detinham o controle da “alta cultura”. Com temas tão abrasivos, o gótico foi 

compreendido como literatura escrita por diletantes em busca de dinheiro direcionada a 

uma massa de leitores incultos. Essa proposição ideológica, como já discutido 

anteriormente, contém em si algum tipo de base na materialidade. Nesse caso, o fato de 

que as histórias chocantes e mirabolantes do gótico eram extremamente rentáveis e que 

serviram como fonte de renda para inúmeras escritoras. Porém, se pensarmos de forma 

crítica nas razões de tais fenômenos culturais como defendido por Bosi (1996), 

chegaremos à conclusão de que são respostas a questionamentos e desconfortos vividos 

pelos autores e, como anunciado por Vasconcelos (2007), sintomas de tensões de seu 
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tempo e fissuras por onde estabelecer denúncias. O que se apresenta a partir desse sulco 

no tecido da vida cotidiana são as vozes da vida sociopsíquica dos excluídos. 

 

 



CAPÍTULO 3 

A resistência a partir do dissecar do tecido social 

 

      

      Minha alma já não teme coisa alguma, 

E a escura tempestade em que sem descanso o mundo 

Gira, 

Não mais a abalará. 

Emily Brontë 

 

O morro dos ventos uivantes (1847/2021), de Emily Brontë, é hoje considerado 

um clássico, fazendo parte do cânone literário inglês. Entretanto, de forma similar ao 

ocorrido com Frankenstein, a banalização de seu enredo e temática foi responsável por 

um esvaziamento cultural de seu potencial subversivo, sendo muitas vezes considerado 

uma história de amor romântico que atravessa gerações. Entretanto, essa interpretação, 

ainda que possível, não abarca minimamente o que Nestor (2003) compreende como a 

multiplicidade de significantes presentes no romance, responsável por sua grandeza. A 

autora parte da concepção de que é uma obra capaz de ofertar conteúdos distintos a 

leitores distintos, incorporando e questionando, simultaneamente, os mais diversos 

elementos, criando também uma tensão entre eles. Para nós, o fascínio em O morro dos 

ventos uivantes advém de sua radicalidade e compromisso com a exposição do 

entrelaçamento entre civilização e barbárie e a plasticidade, flutuação e construção 

permanentes de travessias singulares pela expressão de gênero. Sua autora, Emily Brontë, 

é frequentemente inserida em lugares-comuns e estereótipos, caracterizada como uma 

jovem isolada, excêntrica, mordaz e indomável (Barker, 2010). Entretanto, assim como 

sua obra, Emily não deve ser fixada em categorias rígidas, mas observada em sua 

complexidade14. 

 

1.1. Prólogo: a teia 

A vida de Emily é, na verdade, a história não de uma, mas de três mulheres – as 

irmãs Emily, Charlotte e Anne Brontë. Para Barker (2010), elas dividiram uma 

conspiração silenciosa, carregando o segredo dos seus pseudônimos masculinos e criando 

colaborativamente seus textos. As diversas produções publicadas por elas ocupam um 

                                                           
14 Para melhor entendimento da narrativa e dos personagens do romance, sugerimos consultar os Apêndices 

B e C. 
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lugar tão honrado no corpus da literatura universal que parece estranho para o leitor atual 

conceber suas obras como catalisadoras de choque e revolta do público e da crítica em 

suas primeiras edições. Barker (2010) destaca Jane Eyre, O morro dos ventos uivantes e 

A inquilina de Wildfell Hall como as obras responsáveis pelas transgressões mais 

relevantes. A biógrafa comenta que tanto os enredos quanto as personagens 

demonstravam características que causavam horror aos vitorianos mais ajustados ao 

processo civilizatório, como por exemplo: a falta de importância dada à pequenas 

gentilezas sociais, uma suposta obsessão por violência, crueldade e vícios, e a falta tanto 

de recompensas para os que se mostravam virtuosos como de punições para os que 

cometessem erros ou crimes.  

Escolhemos por reproduzir alguns pequenos excertos de comentários sobre as três 

narrativas citadas para que possamos observar a escolha de palavras dos pareceristas e/ou 

críticos: “Uma total ignorância sobre os hábitos da sociedade e um gosto vulgar” (Barker, 

2010, p. 104), sobre Jane Eyre; “Tosco e odioso (...) com selvageria e crueza que nunca 

deveriam ser encontradas em uma obra de arte” (Barker, 2010, p. 104), sobre O morro 

dos ventos uivantes; e “conversas que nunca imaginávamos ver impressas na língua 

inglesa” (Barker, 2010, p. 104), sobre A inquilina de Wildfell Hall. É interessante que, 

séculos depois, os aspectos considerados como defeitos e falhas dos textos sejam 

considerados seus grandes trunfos, e que possamos observar os escritos com uma 

bagagem teórica e social acumulada que permita compreender seu potencial transgressor. 

A popularidade e escândalo suscitados por Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë, 

criou, de acordo com Barker (2002), uma rede de especulações sobre a identidade e, mais 

ainda, sobre o gênero do(a) autor(a) do livro. A publicação em meses anteriores de O 

morro dos ventos uivantes (1847) e de Agnes Grey (1847), respectivamente de Emily e 

Anne Brontë, fez com que os críticos e público se questionassem se não seriam todos 

escritos pelas mesmas mãos. De certa forma, respeitadas as subjetividades das três 

autoras, podemos conjecturar que esse palpite talvez não estivesse inteiramente incorreto, 

já que, segundo Leighton (2002), as produções das irmãs estão intimamente conectadas 

e ancoradas nos escritos e vivências compartilhadas da infância. Assim, também 

concordamos com Guimarães (2018), que defende uma linha de continuidade, 

semelhança, e, adicionamos, espelhamento, entre seus escritos, romances e poemas. 

Charlotte Brontë, em um de seus poemas, enuncia que “nós tecemos uma teia na 

infância/(...) nós semeamos na juventude uma semente de mostarda” (Barker, 1835/1993, 
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p. 165)15.  De fato, e de forma semelhante a feita por Mary Shelley, a escrita da família 

Brontë tem ares de aranha, tecendo transparentes e delicadas redes de significados que se 

encontram e se difundem, através das quais enxergam seus mundos.  

Ao serem reveladas as identidades e o gênero das autoras, tanto o público quanto 

a crítica se espantaram com a escrita de livros crus e desagradáveis por jovens mulheres 

que viviam em obscuridade na cidadela de Haworth, no interior do condado de Yorkshire. 

Como resgata Barker (2002, p. 14), um resenhista do periódico Christian Remembrancer 

“falou por muitos quando indicou sombriamente que deveria haver razões sinistras para 

o que parecia ser uma deliberada exclusão da sociedade”16. A percepção das irmãs, em 

especial de Emily, como misantropas enclausuradas e excêntricas, apesar de calcada em 

dados reais como o gosto de Emily pela solitude (Barker, 2002), também desvela 

proposições ideológicas da opressão de gênero. Em especial, a noção de que mulheres 

solteiras, ou que haviam desenvolvido gostos e vontades próprias, deveriam ser 

portadoras de algum “defeito” ou terrível segredo e, por isso, socialmente excluídas. A 

mera preferência por permanecer em casa em oposição à participação em bailes e 

encontros sociais parecia ferir profundamente o código social de então, indicando 

possíveis outros interesses para além do desejo de casamento.  

De forma ainda mais interessante, a mítica em torno da excentricidade das irmãs 

Brontë encontra ecos atuais, como na inquietação de Otto Maria Carpeaux, responsável 

por uma monumental obra sobre a história da literatura universal: “o problema dessas 

obras-primas estranhas, escritas por moças sem experiência literária nem experiências 

vitais, nunca será provavelmente resolvido por completo” (1959/2010, p. 1678). Apesar 

de as obras produzidas pelas Brontë serem de fato inquietantes e estranhas, o mistério em 

torno do qual Carpeaux as envolve parece aludir a um posicionamento conhecido da 

psicanálise no que tange o feminino, caracterizando-o como um enigma.   

Ainda que, de fato, exista um tanto do inquietante das produções que nunca possa 

ser apontado ou explicado, “nunca resolvidos por completo”, nas palavras de Carpeaux, 

adicionar uma camada de estranheza aos textos apenas pelo fato de suas autoras serem 

jovens mulheres reclusas ignora a multiplicidade de experiências femininas e seus 

potenciais criativo e de agência. É, portanto, cair em uma armadilha parecida com a do 

                                                           
15 Tradução nossa de “We wove a web in childhood / (…) We sowed in youth a mustard seed”. A semente 

de mostarda parece fazer referência à passagem bíblica em que Jesus fala sobre uma fé do tamanho de uma 

semente de mostarda, mas que se faz inabalável (Bíblia, 2002, Mc 4,30-32). 
16 Tradução nossa de “spoke for many when he hinted darkly that there must be sinister reasons for what 

seemed like a deliberate withdrawal from society”. 
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enigma psicanalítico. 

Como já mencionado, Rivera (2020) pontua que a teorização freudiana está 

vinculada ao seu momento histórico, o que faz com que se ecoem estereótipos de gênero. 

Para a autora, as posições de Freud e de Lacan frente ao feminino e à feminilidade – para 

Freud, um enigma de fato (1932/2010) –, remetem a um posicionamento a partir do 

referencial do menino. Apesar de estarem atrelados irremediavelmente a essa posição do 

menino frente a um enigma similar ao do corpo da mãe, Rivera (2020) relembra que 

Lacan reconhece uma possibilidade de subversão da lógica fálica pela mulher por não 

estar totalmente tomada por ela. Entretanto, é importante reconhecer que a psicanálise foi 

uma das primeiras teorias a subverter noções puramente biológicas em relação a gênero 

e sexualidade. Rivera (2019) propõe, de forma semelhante ao que identificamos na leitura 

empreendida de O morro dos ventos uivantes e de Frankenstein em certa medida, a 

atualização da proposição freudiana da anatomia como destino para um terreno a ser 

construído, e pelo qual é possível se mobilizar. Rivera (2019) sugere a abordagem dessa 

questão nas obras psicanalíticas a partir de um caminho aberto pelo qual a mulher possa 

“abordar” (Rivera, 2019, p. 4) o falo e não apenas ser posicionada nessa abordagem fálica.  

A pista que Carpeaux sugere para uma percepção mais contextualizada das obras 

das Brontë, endossada pelas pesquisas de Barker (2002; 2010), é também a que estamos 

seguindo: seus escritos e histórias infantis e o contexto geográfico, histórico e social no 

qual cresceram.  Apesar da descrição de Haworth, a cidade natal das irmãs Brontë, ser 

comumente a de uma vila isolada e não-civilizada, ela era, segundo registros 

historiográficos, uma cidadela industrial mais conectada culturalmente do que se imagina 

(Miller, 2003; Barker, 2002; 2010). Barker (2002) descreve Haworth como uma cidade 

circundada por colinas, vales e charnecas, grande fonte de inspiração criativa para Emily, 

que se esticavam para além do horizonte, perto de importantes áreas da manufatura de lã 

inglesa. A cidade também foi acometida pelas diversas doenças descritas por Engels 

(1845/2010) relacionadas ao início do capitalismo europeu, com registros de níveis altos 

de incidência de doenças pulmonares infecciosas, em especial a tuberculose, resultado da 

produção de lã e das péssimas condições das casas. Essa doença  foi a responsável pela 

morte de três Brontës – o irmão Branwell, e as irmãs Anne e Emily.  

Além disso, de forma análoga à dos outros centros urbanos ingleses, o esgoto à 

céu aberto se misturava ao lixo de lojas e dejetos de matadouros, criando um sério 

problema sanitário. Os reservatórios de água da cidade, poluídos pela imundície tóxica, 

consistiam em nove bicas, dois poços públicos e cinco particulares, sendo um deles da 
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família Brontë. Não surpreende a alta taxa de mortalidade da cidade, ainda que 

equilibrada às médias londrinas: 41,6% da população falecia antes dos seis anos (Barker, 

2002). É nesse contexto que Barker (2002) afirma que as mortes da família Brontë, da 

qual só restou Charlotte, não parecem tão chocantes como quando comparadas à 

atualidade.  

A imagem propagada de Emily, autora de O morro dos ventos uivantes, como uma 

jovem apartada da cultura e da educação tem pouca fundamentação na realidade, 

principalmente considerando que sua família era especialmente afeita à leitura e à escrita. 

Apesar de a biblioteca familiar não ser tão robusta, as crianças Brontë tinham à disposição 

os volumes da biblioteca do Keighley Mechanics’ Institute, e, principalmente, os das 

bibliotecas circulantes da cidade, que possuíam os mais diversos periódicos, livros 

históricos, poesia e ficção (Barker, 2002). Barker (2002; 2010) credita à infância fora do 

convencional a possibilidade de libertação, ainda que limitada, das irmãs Brontë. A 

paixão do pai Patrick por política, literatura e natureza e seus métodos não-ortodoxos de 

educação dos filhos e filhas parecem ter contribuído para o desenvolvimento da 

criatividade na infância, o que provavelmente não ocorreria em uma família de classe 

média tradicional. A casa dos Brontë, bastante díspar da imagem lúgubre construída pelo 

mito em torno da família, era uma residência de atividade intelectual: “à medida em que 

cresceram, as Brontës por vezes se frustraram com as limitações de uma existência 

provinciana, de uma cidade pequena, mas somente pois, desde a infância, aprenderam a 

sonhar e a desenvolver ambições”17 (Barker, 2002, pp. 30-31). 

A visão idílica, bucólica e reclusa de Emily e da cidade de Haworth partiram do 

prefácio e das notas biográficas escritas por Charlotte em 1850, após a morte de Emily. 

Nesses textos, Charlotte descreve a irmã como uma jovem avessa à civilização e à 

moralidade, e o condado de Yorkshire, onde residiram, como ultrapassado. Essa 

descrição, segundo Miller (2003), funcionou como um apelo ao mundo literário de 

Londres que passou a olhar para as irmãs como figuras míticas, advindas de uma realidade 

supostamente mais propensa às sensações e emoções do que a da rigidez dos centros 

ingleses.   

Emily Brontë, a quinta de uma linhagem de seis filhos, nasceu, curiosamente, em 

1818, no ano de publicação da primeira edição de Frankenstein. Barker (2010) comenta 

                                                           
17 Tradução nossa de “As they grew older, the Brontës were sometimes frustrated by the limitations of 

small-town, provincial existence, but this was because, since childhood, they had learnt to dream and to 

nourish ambition”. 
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que, enquanto os nomes das outras filhas foram dados em homenagem a outros membros 

da família, Emily recebera um nome inédito, um fato interessante que desde o início 

parece marcar a mais singular das irmãs. Assim como a infância de Mary Shelley, a de 

Emily também foi marcada pela morte de sua mãe, em 1821, e depois, pela morte de duas 

de suas irmãs mais velhas. Essas experiências marcaram os escritos e histórias que Emily 

escreveu durante sua infância. Nessas histórias, era comum o retorno dos mortos ao 

mundo dos vivos, o que Nestor (2000) atribui a uma possível forma de consolação e 

tentativa de elaboração da morte. A temática ressurge em O morro dos ventos uivantes 

como uma de suas características mais marcantes: o fantasma da protagonista Catherine 

Earnshaw.  

 Em 1848, ano de morte de Emily, os burburinhos de um início do movimento 

feminista já eram evidentes na Inglaterra, em especial, a agitação em torno do sufrágio 

feminino, das reformas das leis do casamento e da expansão das oportunidades de 

educação e trabalho para mulheres (Nestor, 2000). Entretanto, poucas consequências e 

conquistas de fato chegaram à Emily. Ainda assim, como já mencionado, a não-

convencionalidade de sua educação lhe rendeu algumas liberdades. Assim como Mary 

Shelley, Emily e suas irmãs cresceram com aulas de seu pai, pastor graduado em 

Cambridge, e com apoio familiar à educação formal. Sua mãe, Maria, de acordo com 

Barker (2010), escreveu alguns artigos para periódicos e revistas de escopo religioso. Para 

além do conteúdo, talvez considerado ingênuo e duvidoso, é inegável que Maria estivesse 

estabelecendo um exemplo de agência e atividade literária para suas filhas. Além disso, 

as irmãs tinham como exemplo uma tia solteira que ajudou a suavizar a pressão familiar 

para que se casassem. Em uma famosa citação de Charlotte Brontë em uma carta, em 

relação à educação, ela proclama que a grande maldição da mulher solteira era a 

dependência, e que tanto as filhas quanto os filhos deveriam almejar trilhar caminhos 

honrados em vez de serem mantidos em suas casas. Para ela, esse caminho honrado se 

traduziria em um percurso pela educação, admitindo que ainda que os professores 

trabalhem excessivamente por salários baixos e desprezo social, a educação assegurada é 

uma vantagem impagável (Barker, 2010). 

Ainda que a opinião de Charlotte reflita os anseios de uma classe feminina 

específica, ou seja, de mulheres brancas de classe média e/ou trabalhadora, uma realidade 

distante das mulheres com outros marcadores sociais, ela é importante para a 

compreensão do contexto familiar das irmãs Brontë e das possibilidades que percebiam 

para si mesmas. Na época, a carreira de professora era uma das poucas opções 
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profissionais para as mulheres de classe média, ainda que nos moldes precários da figura 

da governanta ou preceptora (Kehl, 2016). As três irmãs frequentaram internatos como 

os que, futuramente, apareceriam em suas obras como objeto de denúncia e que eram 

escolas que formavam futuras preceptoras das crianças da aristocracia.  

Segundo Barker (2010), uma das instituições em que as irmãs estudaram teve 

casos de morte por envenenamento por comida estragada e pelas punições físicas que as 

estudantes recebiam. Entretanto, prosseguir na carreira docente, ainda que nas condições 

hostis dos colégios, foi a melhor opção entrevista pelas Brontë. Emily enfrentou algumas 

das jornadas de trabalho mais pesadas entre as irmãs, chegando a trabalhar das seis da 

manhã às onze da noite com apenas um intervalo de trinta minutos. Ainda que em 

situações empregatícias tão desfavoráveis, a profissão permitia com que as jovens 

estivessem em constante contato com a escrita, com a leitura e com o conhecimento, o 

que é mais do que se pode dizer de grande parcela da população, considerando que os 

níveis de analfabetismo da época atingiam as marcas de 60% para a população feminina 

nos anos 1800 (Vincent, 2014). Devemos apontar, entretanto, que essa taxa era medida 

pela capacidade de assinar o registro de casamento, apenas. 

Neste ambiente familiar, educacional e do trabalho, favorável para a leitura e para 

o desenvolvimento de algum tipo de pensamento crítico, Emily era conhecida por sua 

“independência de pensamento e personalidade forte” (Nestor, 2000, p. xiv). Um dos 

professores de Charlotte e Emily, monsieur Heger, a descrevera como uma jovem que, 

em sua opinião, deveria ter nascido homem, e que seria um grande navegador. Ele afirma 

que Emily certamente teria descoberto novas esferas do conhecimento, tamanha sua 

determinação (Barker, 2010). O que monsieur Heger não sabia, contudo, era que, por 

outras vias, Emily foi de fato uma grande navegadora com todas as limitações que lhe 

foram impostas, capaz de criar fissuras no tecido social com sua pena.  

Nas notas biográficas de Charlotte, Emily é descrita como possuidora de um poder 

secreto, de uma chama que atiçava o cérebro e as veias, considerada mais forte que um 

homem e mais simples que uma criança (Brontë, 1850/2003a). Entretanto, pouco se sabe 

sobre os detalhes da vida e da personalidade de Emily, e nesse sentido, Nestor (2000) 

aponta que em muitos textos biográficos as especulações tomaram o lugar dos fatos. 

Assim, é preciso uma cautela especial para a leitura de qualquer dado biográfico de Emily 

Brontë, em especial se levarmos em conta sua caracterização mitológica a partir dos 

relatos de Charlotte. Elencamos, a partir da sugestão de Nestor (2000), seus poemas como 

fonte principal de informações relevantes à mimesis I desse capítulo, ao lado da biografia 
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de Barker (2010) sobre a família Brontë,  

Destacamos a relação de O morro dos ventos uivantes com as obras das irmãs 

Charlotte e Anne, respectivamente, Jane Eyre e A senhora de Wildfell Hall. O morro dos 

ventos uivantes, diferentemente dessas duas produções, não explora abertamente as 

relações de gênero e proposições ideológicas. Se em Jane Eyre, Charlotte expõe 

diretamente seu desejo pela igualdade entre homens e mulheres e em A senhora de 

Wildfell Hall, Anne se refere às injustas leis inglesas que asseguravam as posses da 

família aos homens e reitera as discrepâncias entre os gêneros no âmbito social, a 

resistência em O morro dos ventos uivantes se dá por vias mais sinuosas (Nestor, 2000). 

A obra aposta na qualidade literária da dúvida, em oposição à certeza dos outros textos 

de suas irmãs. A obra sustenta o diálogo e a tensão entre cultura e natureza, estranhando 

por expor a recalcada impossibilidade de separação entre os dois campos. 

  É possível traçar, também, uma série de relações entre O morro dos ventos 

uivantes e Frankenstein, ainda que não sejam normalmente compreendidos como 

produções relacionadas. Gilbert e Gubar (2000) consideram as duas obras como quebra-

cabeças literários do século XIX, envoltos na mítica criada ao redor de suas autoras, cuja 

escrita também parece enigmática e misteriosa. No que tange forma e estrutura, ambas 

fazem uso de historietas paralelas que compõem as diferentes perspectivas do mesmo 

fato, técnica de escrita chamada por Secches (2019) de boneca russa e por Gilbert e Gubar 

(2000) de círculos concêntricos. Se em Frankenstein encontramos as histórias de Justine 

e Safie, por exemplo, em O morro dos ventos uivantes passamos pelo diário de Catherine 

Earnshaw, a carta de Isabella e a narração de Nelly Dean, que percorrem a maior parte do 

livro.  

Portugal (2006) recorda que esse famoso recurso de cena dentro de cena tem o 

importante papel de manter as rédeas da narrativa, fornecendo diversas vozes que se 

pretendem diferentes, mas que levam ao local onde o(a) autor(a) quer chegar. Essa técnica 

posterga a criação de pressupostos pelo leitor ou de adivinhação das regras de seu mundo, 

evitando dados definitivos. Se alguns textos ainda fornecem finais conclusivos, Brontë 

consegue sustentar a estranheza até o fim, muito devido às suas múltiplas narrações que 

contrapõem os fatos em relação a si mesmos. 

 Gilbert e Gubar (2000) apontam que a elaboração dessas diversas narrativas e, em 

especial, o uso de cartas para expô-las, indicam a importância da linguagem e da escrita 

para Mary Shelley e para Emily Brontë, considerando que as obras são “obsessivamente 

preocupadas com livros e com a leitura não somente como uma atividade simbólica, mas 
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também dramática, que avança a narrativa” (p. 250). Se Mary Shelley foi herdeira literária 

e intelectual de seus pais, Emily fez parte de uma das famílias mais conhecidas da 

literatura, ainda que não tenham tido muito reconhecimento em vida. A morte prematura 

de Emily e de Anne, assim como do irmão Branwell, vítimas de tuberculose, fez com que 

apenas Charlotte testemunhasse  um pouco do sucesso literário da família. Tanto Mary 

quanto Emily vêm de famílias que, segundo Gilbert e Gubar (2000), abordaram a 

realidade pela “agência mediadora dos livros” (p. 250), pela leitura de escritos de outros 

membros da família e pela identificação com outros textos.  

 Em suas primeiras publicações, como forma de conseguirem publicar e vender 

seus escritos, as irmãs Brontë utilizaram de pseudônimos – fato bastante comum entre 

mulheres escritoras ainda na nossa atualidade. Anne se transformou em Acton Bell; 

Charlotte, em Currer Bell; e Emily, em Ellis Bell. Tanto para Gilbert e Gubar (2000) 

quanto para Barker (2010), a transformação de Anne, Charlotte e Emily nesse trio literário 

pode ser compreendida também como um ato comunal e familiar, a epítome das aventuras 

literárias que já se delimitavam na infância. Ainda na infância, os escritos dos quatro 

irmãos (as três Brontë e o irmão Branwell) mostram que eles se dividiram para criar 

mundos imaginários e fantasiosos sobre os quais escreviam –  Emily e Anne criaram o 

mundo de Gondal, e Charlotte e Branwell criaram Angria. Barker (2002; 2010) aponta 

que é possível encontrar referências e reconstruções de Angria e Gondal nas obras das 

irmãs, em especial, em O morro dos ventos uivantes. Os poemas e histórias escritos nessa 

época eram lidos e discutidos entre os quatro, e as personagens de cada universo serviam 

de inspiração para o outro. Assim, o processo criativo dos Brontë foi colaborativo até a 

morte de Emily, Anne e Branwell, ainda que os momentos de escrita em si pudessem ser 

solitários.  

 A primeira publicação oficial das irmãs foi uma coleção de poesia, 

majoritariamente referente aos mundos fantasiosos de Angria e Gondal, que continham 

diferentes gradações de conteúdo biográfico. A coleção causou um pequenino rebuliço 

entre os críticos e os escritores para quem Charlotte encaminhou cópias do livro, mas foi 

um fracasso completo em relação ao público, com registros de vendas de apenas dois 

exemplares (Barker, 2010). Entretanto, com os problemas de saúde de Patrick se 

agravando e com o irmão, Branwell, em declínio financeiro, mental e físico, a necessidade 

de fazer da escrita uma fonte de renda foi o impulso material para a publicação de obras 

em prosa, mais vendáveis aos olhos de Charlotte. Foi nesse contexto que Charlotte 

conseguiu um contrato editorial para a publicação de um livro que contivesse, em três 
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volumes, uma produção de cada irmã. Elas escreveram, ao longo de um inverno e de uma 

primavera, O morro dos ventos uivantes, O professor, e Agnes Grey. É essencial destacar 

que as irmãs retornaram à prática da infância, e escreveram suas obras em colaboração 

contínua e intensa, discutindo passagens específicas e o desenvolvimento de personagens 

e enredo. 

A colaboração continuou mesmo após a morte das irmãs, principalmente com a 

publicação de Shirley, de Charlotte Brontë, no qual ela produz um retrato mítico de Emily, 

e da contínua escrita de prefácios e comentários aos outros textos da família. Gilbert e 

Gubar (2000) olham para a constante (re)escrita de Charlotte sobre sua família como uma 

forma literária de luto e manutenção da memória. Nessas produções, Charlotte pinça 

características e momentos das vidas das irmãs, em um movimento repetitivo de reviver 

as memórias compartilhadas, em um processo semelhante ao de recordar, repetir e, enfim, 

elaborar descrito por Freud (1914/2010). De fato, Charlotte foi capaz de criar algo novo 

a partir da repetição incessante, resultando em uma intepretação ficcional própria, de 

forma consciente ou inconsciente, que se tornou a maior fonte, ao lado da biografia de 

sua vida feita por Gaskell, para a criação dos mitos Brontë. 

Emily, diferentemente de Charlotte e Anne, produziu apenas uma obra de prosa. 

Barker (2010) elucida que existem algumas evidências e várias discussões em torno dos 

rastros que tentem explicar ou evidenciar elementos acerca da produção de Emily. Alguns 

estudiosos, apostando na figura do autor genial construída no Romantismo, afirmam que 

Emily exauriu sua capacidade intelectual com a escrita de O morro. Outros, que Emily 

possa ter ficado ressentida e abalada com as críticas negativas e, por isso, não escreveu 

mais nada. Barker (2010), entretanto, considera essas duas possibilidades equivocadas e 

incoerentes com alguns dados biográficos que parecem evidenciar que ela estaria 

trabalhando em uma segunda obra. A falta de material relacionado a esse manuscrito 

perdido, desenvolvido nos seus dois últimos anos de vida, parece indicar a possibilidade 

de ele ter sido destruído devido a seu caráter incompleto. Considerando que a tuberculose 

consistia em uma doença violenta que drenava a energia, Barker (2010) supõe que o 

manuscrito não deva ter sido finalizado de fato, sendo possível admitir sua destruição 

pelas mãos de Emily ou de Charlotte.  

A hipótese mais provável para a biógrafa Barker (2010) é a de que Charlotte pode 

ter agido de forma protetora, movida pela mesma cautela que a levou a escrever as notas 

biográficas póstumas, e aniquilado um texto que contivesse elementos considerados 

subversivos aos olhos da crítica. Como ela já mencionara no prefácio de 1850, “se é 
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correto ou aconselhável criar seres como Heathcliff, eu não sei. Eu dificilmente acho que 

sim” (Brontë, 1850/2003b, p. xlix). Se os personagens da segunda obra fossem tão 

disruptivos quanto os da primeira, a obra novamente sofreria ataques da crítica. Destruir 

essa possibilidade marcaria a imagem de Emily, na imaginação de todos, enquanto uma 

escritora genial que falecera cedo demais, antes de desenvolver todo seu potencial com 

textos mais refinados. Barker (2010) ressalta que, se essa fora a intenção de Charlotte, 

sua tentativa de mitificar a irmã foi muito mais bem-sucedida do que ela imaginaria.   

 

1.2. Corpo: a deformação dos sentidos 

Não existe, hoje, possibilidade de acesso ao manuscrito ou rascunhos de O morro 

dos ventos uivantes. Portanto, é uma decisão editorial escolher entre a primeira e a 

segunda edição da obra para leitura e pesquisa. A primeira, de 1847, faz parte do livro 

conjunto das irmãs, contendo O morro dos ventos uivantes, de Ellis Bell, dividido em 

dois volumes, e Agnes Grey, de Acton Bell, em um volume, assim como O professor, de 

Currer Bell. Já a segunda edição, póstuma, foi editada por Charlotte Brontë, e conta com 

um prefácio e notas biográficas escritos por ela. Segundo Nestor (2003), a primeira 

edição, tratada com desdém pelo editor, contém inúmeros erros tipográficos que não 

foram corrigidos para publicação. Para a segunda edição, e determinada em fazer jus às 

obras das irmãs, Charlotte realizou uma quantidade considerável de alterações, não se 

restringindo somente às correções. Ela alterou o tamanho e organização de parágrafos, 

editou os trechos com o dialeto de Joseph e homogeneizou a pontuação, alterando traços 

do estilo peculiar de escrita de Emily. Com o tempo, a versão de Charlotte caiu em desuso, 

e as edições mais modernas, incluindo a versão em inglês utilizada nesse trabalho, partem 

da edição original. 

A história acompanha, principalmente, duas gerações familiares, sendo a primeira 

a de Catherine Earnshaw, seu irmão Hindley, o órfão Heathcliff e os irmãos Isabella e 

Edgar Linton. Catherine, Hindley e Heathcliff moram na residência denominada 

Wuthering Heights que dá nome à obra. Nas proximidades de Wuthering, os irmãos 

Linton vivem em Thrushcross Grange, uma grande mansão nos moldes ingleses. Somos 

apresentados à Wuthering através dos olhos e palavras de Lockwood, um visitante: 

 

Wuthering Heights é o nome da residência do sr. Heathcliff, sendo 

‘wuthering’ um regionalismo expressivo que descreve o tumulto 

atmosférico ao qual sua localização fica exposta quando há tempestade, De 

fato, eles devem ter uma ventilação pura e revigorante lá em cima o tempo 
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todo: pode-se adivinhar o poder do vento norte que sopra na beirada do 

penhasco pela enorme inclinação dos poucos abetos atrofiados atrás da casa 

e pelos diversos espinheiros esquálidos que esticam os braços todos na 

mesma direção, como quem pede esmolas ao sol (Brontë, 1847/2021, p. 51). 

 

A segunda geração é composta por Cathy, filha de Catherine e Edgar Linton, 

Hareton, filho de Hindley, e Linton, filho de Heathcliff e Isabella. Além desses três 

primos que compõem o principal núcleo da segunda parte da história, algumas 

personagens acompanham o leitor durante toda a obra trazendo pontos de estabilidade em 

uma narrativa instável: Nelly Dean, funcionária que alterna períodos de trabalho nas duas 

residências; Joseph, criado de Wuthering Heights com fala em dialeto típico de 

Yorkshire; e o narrador externo, Lockwood, um inquilino que chega a Wuthering Heights 

para uma temporada. 

A história se inicia por seu fim, em um movimento circular que lembra a estrutura 

da serpente que engole sua própria cauda: Lockwood, que descobre a história das famílias 

e a apresenta ao leitor, é também quem presencia os últimos acontecimentos da saga. Em 

busca de hospedagem, ele chega a Wuthering Heights, propriedade, então, de Heathcliff. 

A hostilidade do ambiente em Wuthering Heights é demonstrada desde o início da 

narrativa, especialmente pela recepção violenta de Lockwood com latidos raivosos dos 

cães, que continuam a fazer parte do repertório sonoro e imagético ao longo da história: 

“Num arco sob a cômoda repousava uma gigantesca pointer fêmea de cor marrom, 

cercada por uma ninhada de filhotes que guinchavam, e outros cães guardavam outros 

recessos” (Brontë, 1847/2021, p. 52). O trecho em inglês conta com a palavra ‘haunted’ 

(Brontë, 1847/2003, p. 52), que significa ‘assombravam’, mas que na tradução lê-se 

guardavam. Para Gilbert e Gubar (2000), a utilização da palavra ‘haunted’ ajuda a dar o 

tom fantasmático da narrativa. Reiteramos essa leitura, relembrando, não somente da 

importância da assombração para o gótico, como, também, um indicativo da qualidade 

infernal do local e da história em si, relembrando a mitológica presença do cão Cérbero 

nos portões do inferno. Para Portugal (2006), a insinuação do diabo ou do inferno nas 

tramas da literatura e da psicanálise usualmente possui relações com as formas distorcidas 

do desejo inconsciente, possibilitando os deslizamentos e estranhezas que se relacionam 

ao incognoscível.  

Além do ataque dos cães que marca sua chegada, Lockwood enfrenta uma nevasca 

severa que o aprisiona em Wuthering Heights. A tempestade de neve esconde o caminho, 

tornando os arredores um oceano branco e frio que, como relembram Gilbert e Gubar 
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(2000), se assemelha ao mar polar de Frankenstein. Para as autoras, uma terceira 

referência ainda é possível: a profunda camada de gelo e neve do inferno de Milton em 

Paraíso Perdido, no qual os condenados são levados para morrerem de inanição. Lemos 

as referências ao inferno e a criaturas infernais que perpassam toda a obra como uma 

caracterização de Wuthering Heights enquanto local infernal para pessoas “civilizadas” 

como o narrador Lockwood, que, ao ali adentrar, passa a se deparar com todo o tipo de 

transgressões da ordem civilizatória. 

Para Davies (2002), esse tumulto atmosférico se conecta ao reino do inconsciente, 

que para Portugal (2016) corresponde à estética do estranho. O contato com o estranho e 

incivilizado desperta no calmo e composto Lockwood, um tumulto, à medida que o 

mesmo processo parece ocorrer também na experiência do leitor. Nós nos vemos tão 

perdidos nessa terra incógnita (Davies, 2002) quanto Lockwood. As pedras utilizadas por 

Lockwood para se orientar são, após a nevasca, pontos sujos quase imperceptíveis, 

deixando-o desorientado com a dubiedade das superfícies. Os pontos de referência podem 

ser compreendidos como indicativos da verdade que não sustentam. Podemos entender 

Wuthering Heights como um local privilegiado de irrupção do estranho e do abjeto, um 

espaço no qual o véu da familiaridade é erguido: Catherine, Heathcliff, e outros 

personagens interrogam constantemente a rigidez e a as motivações da Igreja e Deus. 

Destinos aparentemente inevitáveis ou eventos negativos que ocorrem às personagens são 

questionados por elas, em oposição a uma aceitação passiva comumente encontrada em 

textos da época. E, principalmente, as normas de gênero, os papeis sociais e as posições 

feminina e masculina recebem torções pela autora. A violência do texto e de suas quebras, 

expõe, para Davies (2002), trauma e feridas sociais. 

 É importante mencionar que, assim como o inferno parece ser “apenas uma outra 

palavra para a natureza ‘descontrolada’” (Gilbert & Gubar, 2000, p. 262), em O morro 

dos ventos uivantes as expressões de forças naturais, como nevascas, tempestades e 

vendavais, são normalmente conectadas aos rompantes de desejo de Catherine, e, após 

sua morte, a indicativos de sua presença/ausência, como, por exemplo, na primeira grande 

nevasca que acomete Lockwood nos capítulos iniciais, deixando-o ilhado na mansão. É 

neste momento que tanto Lockwood quanto o leitor vivem a primeira experiência 

fantasmática com Catherine, indicando que, apesar de morta, ela está presente na 

narrativa e na residência. Durante a morte da personagem e nos dias finais de Heathcliff, 

tempestades e ventos fortes também acometem as propriedades. Brontë parece 

estabelecer uma relação entre manifestações da fúria e da violência da natureza e o que 
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foi recalcado socialmente pela mulher. Essa relação parece envolver tanto a feminilidade 

quanto o ser mulher. Craciun (2003) e Kristeva (2005) relembram que a agressividade, 

apesar de comumente associada a homens, também se expressa nas mulheres, e apontam 

uma conexão com seu duplo, a depressividade. Nesse sentido, Kristeva ressalta que essa 

relação entre a agressividade e as mulheres se dá pela exclusão, recalcamento e abjeção 

da mulher e do feminino do campo fálico, fazendo com que esse feminino se constitua 

enquanto estranheza radical, uma exclusão responsável por intensa solidão.  

Em estudo analítico acerca das mulheres e o capitalismo, Federici (2004/2017) 

afirma que a natureza foi historicamente atrelada ao feminino no processo de reprodução 

da vida, sendo ambas exploradas na passagem do paradigma orgânico para o mecânico. 

A autora argumenta que, na Europa pré-capitalista, ao contrário do que se é popularmente 

divulgado, as mulheres eram detentoras de algum poder, e também de um universo de 

práticas femininas que envolvia sistemas de conhecimento e relações coletivas que foram 

destruídos durante a passagem para o mundo capitalista, em especial, com o projeto de 

caça às bruxas. Foi precisamente essa derrota social e histórica que possibilitou a 

construção do modelo de feminilidade passivo e casto, no final do século XVII. A imagem 

feminina enquanto ser selvagem e descontrolado, rebelde e com desejos insaciáveis, 

similar aos ideais da natureza romântica, ainda permanece, mas de forma pejorativa, 

minando sua potência, principalmente ao ser utilizada como justificativa para práticas de 

violência e opressão. Assim, a retomada de um paralelismo entre o feminino e a fúria 

natural por Emily Brontë parece indicar uma tentativa de expressão desse recalcado 

histórico, que fora levado ao extremo por tal projeto de extermínio e apassivamento de 

mulheres.  

Se os entornos enevoados da propriedade são hostis, a primeira percepção do 

interior da casa confirma as impressões de Lockwood de que adentrara um mundo 

espectral. Se o lado de fora era marcado por sombras, sons e mistério, o lado de dentro 

era repugnante. Após confundir um monte de coelhos mortos e empilhados com gatos, 

Lockwood se depara com um imenso paiol de madeira onde estavam armas e carne crua. 

Nas palavras de Gilbert e Gubar (2000, p. 261):  

Carne crua ou morta e os instrumentos pelos quais corpos vivos são 

convertidos em mais carne morta são características distintas da sala, ao 

ponto em que até mesmo as pilhas de bolos de aveia e os ‘imensos pratos de 

peltre... empilhados fileiras após fileiras’ sugerem que, assim como o 

inferno ou a terra no topo do pé de feijão, Wuthering Heights é a morada de 
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um tipo de gigante particularmente sedento por sangue.18 

 

Após a passagem pelo portal que o leva a esse mundo invertido, Lockwood 

interage com duas personagens da segunda geração, Cathy e Hareton, e com o senhor da 

casa, Heathcliff. O visitante entra em Wuthering Heights com noções tradicionais e 

moralistas sobre o mundo, fazendo uma série de inferências errôneas acerca das relações 

entre os moradores da casa e que provam que naquele ambiente as convenções sociais 

não se aplicavam. Ao lermos suas hipóteses sobre a dinâmica e estrutura familiar entre 

Cathy, Hareton e Heathcliff, sobre as emoções das personagens e o significado de suas 

ações, assim como as constantes refutações de suas teorias, somos introduzidos em um 

sistema de pensamento construído por Emily no qual a exceção é mais frequente do que 

a regra da convenção social. As sugestões de de Lockwood parecem, de acordo com 

Gilbert e Gubar (2000), parodiar o sentimentalismo dos romances voltados para a leitura 

de mulheres produzidos na época, principalmente pelo uso do termo “amável hospedeira” 

que remete ao anjo do lar, que ele usa para se referir a Cathy. 

 Lockwood tenta compreender que tipos de laços unem três pessoas tão amargas, 

e conjectura ligações de parentalidade e de casamentos fracassados. Quem o mais inquieta 

é Cathy, que considera uma bela jovem, ainda que de feições rígidas e de língua ferina, e 

tenta adivinhar com qual dos homens ela seria casada. Em certos pontos da história, 

Lockwood se questiona se deveria investir em uma relação romântica com Cathy, por 

vezes com piedade, por outras como um desafio. Entretanto, Emily não se demora nas 

narrativas pessoais de Lockwood, fazendo com que ele seja  apenas um referencial, uma 

bússola utilizada para relembrar e recontextualizar os contrapontos que a autora tece. 

Lockwood estava certo em supor algum grau de familiaridade entre os três personagens 

que encontra em Wuthering Heights, mesmo que muito diverso do que pensara 

inicialmente. Para Gilbert e Gubar (2000), Cathy, Hareton e Heathcliff vivem em um caos 

similar ao que rege o inferno, no qual as personagens parecem zombar de regras, virtudes 

e hierarquias.  

 A percepção de Lockwood enquanto um representante civilizatório, educado, 

asseado e culto, que passa pelo portal de Wuthering Heights e adentra um mundo-espelho 

no qual nada é o que parece, é um viés comum de expressão da contradição civilizatória 

                                                           
18 Tradução nossa de “Dead or raw flesh and the instruments by which living bodies may be converted into 

more dead flesh are such distinctive features of the room that even the piles of oatcakes and the “immense 

pewter dishes … towering row after row” (chap. 1) suggest that, like hell or the land at the top of the 

beanstalk, Wuthering Heights is the abode of some particularly bloodthirsty giant.”  
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nas obras das Irmãs Brontë, em especial em O morro dos ventos uivantes e em O 

professor, de Anne Brontë, analisa Davies (2002). Em uma sociedade iluminista, 

encaminhada nas trilhas do progresso e do desenvolvimento, a exposição da barbárie, da 

violência e do abjeto de forma tão crua em uma produção literária de autoria feminina foi 

responsável, segundo Nestor (2000), por relembrar os limites e a condição periclitante da 

civilização. Apresentar violência e transgressão nas ações e pensamentos de outras 

personagens que não somente do protagonista Heathcliff, portador de “uma ferocidade 

semicivilizada” (Brontë, 1847/2021, p. 163), abriu margem para a percepção do quão 

tênue é a linha que divide decoro, moral, recalque e a cultura da natureza e da barbárie. 

 Grosz (1989) aponta, a partir da lógica de Kristeva, que os textos podem agir de 

forma a confirmar e estabilizar subjetividades ou colocá-las em questão, da mesma forma 

que o autor e os leitores podem transmitir e receber significados, ou, deformá-los. Essa 

proposição relembra os apontamentos ricœurianos, na medida em que compreende o 

leitor como participante ativo da produção dos significados do texto, e as pontuações de 

Lima, Lima e Coroa (2016) no que tange à função da produção literária no campo do 

discurso. No caso de O morro dos ventos uivantes, a deformação de sentidos existentes 

parece ser a regra, e não a exceção. Emily manipula e esgarça à exaustão a rigidez dos 

padrões esperados de masculinidade, feminilidade, decoro e moral. Talvez o mais 

instigante do texto seja sua recusa em se fixar em qualquer posição, o que não facilita o 

trabalho do leitor. É sua responsabilidade, quase como um segundo par de mãos, tecer 

sua própria narrativa-síntese acerca dos eventos narrados. Emily se propõe como a 

responsável por levantar, ou ainda, rasgar por completo o véu da familiaridade, e cabe a 

nós, leitores, lidar com o estranhamento gerado. Concebendo a deformação dos 

significados realizada pela escritora, podemos reconstruir ou deformar ainda mais os 

nossos próprios. 

 Na percepção de Davies (2002), a obra não se propõe somente ser uma crítica 

social, mas coloca tudo em disputa, dilacerando normas instituídas para revelar 

subterfúgios. Em um de seus momentos delirantes, Catherine rasga um travesseiro com 

os dentes. Nelly, observando a cena, considera que ela estivesse se divertindo de maneira 

infantil. Contudo, Davies (2002) percebe o rasgo do travesseiro como um cabo-de-guerra 

em relação à realidade: “ou compactuar com a hipocrisia social ou encarar o horror 

encoberto por ela” 19  (2002, p. 95).  

                                                           
19 Tradução nossa de “whether to collude with society’s hypocrisy or to face the terror of what it conceals”. 
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 Essa sentença dialoga, de certa forma, com o pensamento desenvolvido por Freud 

em O mal-estar na civilização (1930/2010), com a sensatez de compreender que não se 

trata de uma escolha entre viver dentro ou fora da civilização, ou de lhe atribuir 

concepções valorativas como boa ou ruim. Ao estar inserido no pacto civilizatório, ceder 

parte da satisfação pulsional e receber (ou não) os benefícios advindos do laço social, se 

compactua também, em alguma medida, com a manutenção da hipocrisia que o sustenta. 

Contudo, compreendemos também que fora de seus cercos há o encontro com a barbárie.  

 Ao fim da cena, Nelly vira o travesseiro, escondendo o lado despedaçado. A 

atitude de Catherine, para Davies (2002), não foi diversão, mas uma ação literal e nada 

palatável. Ao dissecar o que encontrara dentro do travesseiro, Catherine anatomiza a 

fundação da vida civilizada em desordem, destruição e violência. Se em Frankenstein 

temos o avesso do bordado, em O morro dos ventos uivantes, há um rasgo na separação 

entre frente e avesso, uma dissecação dos pontos nodais e atravessamentos da trama que 

passam tanto pela superfície quanto pelo fundo da costura. Na tentativa de investigar 

quais fios compõem cada camada, só é possível chegar à conclusão de que eles se 

mesclam: civilização e barbárie. É o desvelamento do Real por baixo do véu da 

familiaridade, desfazendo momentaneamente a automatização cotidiana. 

Ainda nos momentos iniciais do contato entre Lockwood e os moradores de 

Wuthering Heights, ele observa atentamente a maneira com que Joseph, o criado, e 

Heathcliff se referem a Cathy. Em dado momento, Joseph, ao observar que Cathy não 

está exercendo nenhuma função ou tarefa doméstica, lhe acusa de imprestável, cujo futuro 

seria “acabar encontrando o tinhoso que nem a senhora sua mãe (Brontë, 1847/2021, p. 

64). Essa primeira referência a Catherine na obra já a contextualiza como uma figura 

demoníaca. Imaginando uma reação diferente de Cathy, Lockwood se espanta 

imensamente com a que recebe:  

‘Seu velho hipócrita, horroroso! Não tem medo de ser arrastado fisicamente 

quando fala do demônio? Tome cuidado e pare de me irritar, ou eu irei pedir 

que você seja raptado como um favor especial. Atenção, olhe, aqui, Joseph’, 

disse ela, pegando um livro comprido e preto de uma prateleira. ‘Vou lhe 

mostrar os progressos que fiz em magia negra. Logo terei competência para 

esvaziar a casa. (Brontë, 1847/2021, p. 64-65).  

  

 Cathy não se mostra espantada ou ofendida com a difamação à memória da mãe, 

por si só um momento violento, mas se apropria da relação de Catherine com o inferno 

para tentar se fazer respeitada na residência. A caracterização tanto de Catherine quanto 

de Cathy como bruxas, demônios, seres infernais e diabólicos, atravessa toda a narrativa. 
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Concordamos com Gilbert e Gubar (2000) ao analisarem que isso se refere a uma das 

mais profundas questões levantadas por O morro dos ventos uivantes: o deslocamento 

entre céu e inferno, o não-lugar e o não-pertencimento a um espaço angelical e divino. 

Corpos mortos ou transfigurados, como o da própria Criatura de Frankenstein e o espectro 

de Catherine apontam não para uma metáfora, mas para uma materialização de desejos e 

ações que não parecem “naturais”, simplesmente por não parecerem femininos, ressalta 

Craciun (2003). 

Conversas como as de Joseph e de Cathy acerca do pertencimento de Catherine 

ao inferno e às regiões infernais enquanto um espaço, nos remete ao que Kristeva (1982) 

define como a mais importante pergunta relativa à abjeção: “Onde?”. O questionamento 

do espaço, do lugar, traz consigo questões referentes aos limites, às fronteiras. Em um 

momento anterior da narrativa, ainda nessa temática, Catherine relata a Nelly um sonho 

que tivera, no qual também manipula a localização céu/inferno:  

 

Se eu estivesse no céu, Nelly, seria muito infeliz. (...) Eu só ia dizer que o 

paraíso não parecia ser minha casa. Chorei de partir o coração para voltar 

para a terra, e os anjos ficaram tão zangados que me atiraram no meio dos 

urzais no topo de Wuthering Heights, onde eu acordei, chorando de alegria. 

(Brontë, 1847/2021, p. 144).  

 

 Esse sonho de Catherine, afirma Davies (2002), empreende uma inversão da rígida 

irracionalidade dos dogmas cristãos. Enquanto o céu do Pai possui uma lógica dúbia de 

subserviência, Catherine parece preferir a terra, o meio da charneca, como seu lar. A terra 

é a destinação das personagens, e, também, a última palavra da narrativa. A terra aparece 

como uma câmara mortuária, mas também, como útero. Em um dos últimos eventos da 

narrativa, no momento em que Lockwood visita os túmulos de Linton, Catherine e 

Heathcliff, ele percebe que o dela está coberto de vegetação, marcando não somente a 

passagem do tempo e a restituição da personagem à terra, como também a conquista de 

sua desejada Imortalidade. Os morros e charnecas são, para as personagens, santuário, 

liberdade. Em O morro dos ventos uivantes, estar enterrado e reunido ao inorgânico não 

é sinônimo de morte, visto que corresponde a uma permanência pelas vias da 

Imortalidade, o “rochedo imutável da vida eterna” (Brontë, 1944/2016, p. 151). Isso se 

demonstra na concepção das personagens de que a morte não é o fim. Como insiste 

Heathcliff: “Tenho uma grande fé nos fantasmas. Estou convencido de que existem e de 

que podem ficar em meio aos vivos!” (Brontë, 1847/2021, p. 398); ou ainda, após a morte 
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de Catherine e Heathcliff, pelo choro de um garoto com medo de passar por uma parte 

dos campos, pois os fantasmas deles rondavam a área. Para Kristeva (1982), o processo 

de tornar-se pode vir às custas da morte, em uma perspectiva de abjeção de si que, 

diferente da impugnada pela sociedade, se transforme em renascimento. Tanto Catherine 

quanto a Criatura de Frankenstein parecem poder trilhar novos caminhos após a morte, 

indicando a possibilidade de criação de novos significantes para si neste outro patamar 

não mais regido pelas leis terrenas e pelas demandas civilizatórias. 

Ainda que a obra pareça ser desenvolvida em binários, morte/vida, terra/céus, 

Grange/Heights20, a posição de Emily não o é. Davies (2002) compreende tais dualidades 

presentes na obra como irônicas, já que o efeito provocado por elas é a percepção da 

ambivalência e da impossibilidade de uma separação rígida. Em sua análise do abjeto, 

Kristeva (1982) compreende a ambivalência como uma característica própria do abjeto  

considerando que ele é composto, ao mesmo tempo, por condenação e desejo/fascínio, 

julgamento e afeto. Ao mesmo tempo em que é ameaçado de eliminação pelo sujeito, 

nunca está completamente separado dele. A narrativa de Emily transita entre essas 

dualidades, indicando a porosidade desses limites. No momento que em algo é, o deixa 

de ser. Nenhuma das identidades da narrativa é imutável, já que para a autora, elas 

parecem não precisar serem fixas. A obra, portanto, acaba por gerar novas possibilidades 

de identificação que aglutinam a ampla variedade de alternativas de experienciar a vida 

terrena. Para Gilbert e Gubar (2000), Emily Brontë estava, nas palavras de Emily 

Dickinson (também uma admiradora da obra), “olhando para o lado oposto/do local do 

Reino do Paraíso” (p. 256). Portanto, não parece despropositado o amplo espaço dedicado 

a essa discussão na obra de Emily. Lembramos, também, do apoio de Freud (1900/1972, 

p. 647) em Virgílio ao enunciar, em sua Interpretação dos sonhos, que “se não posso 

dobrar os poderes supremos, moverei as regiões infernais”. Tais regiões, semelhantes ao 

reino do inconsciente, são mobilizadas tanto na psicanálise quanto na obra de Emily. 

É interessante portanto que, para Kristeva (1982), a instituição da Igreja, que 

sustenta uma separação rígida entre as esferas de terra/céu/inferno e se oponha 

radicalmente a quaisquer irrupções das regiões “infernais”, seja talvez a mais 

contraditória no que tange o delicado equilíbrio entre o que ela nomeia de semiótico e o 

simbólico. Kristeva (1982) compreende as estruturas religiosas como algumas nas quais 

                                                           
20 Podemos traduzir Grange como casa senhorial, o que parece se aplicar à propriedade de Thrushcross 

Grange. Já Heights, ou ainda Wuthering Heights, traduz-se como uma propriedade em terreno elevado, no 

qual os ventos são mais fortes. 
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as irrupções do abjeto são mais perceptíveis, principalmente devido às inúmeras menções 

à purificação do abjeto em rituais e atos catárticos. É por isso que Grosz (1989) elenca, 

em sua interpretação da obra de Kristeva (1982), a Igreja como exemplo principal para a 

enunciação da elaboração da psicanalista sobre o simbólico, o semiótico e o que Kristeva 

nomeia de “instâncias unificadoras” – relação essa que destrincharemos a seguir. 

 Grosz (1989), sobre a obra de Kristeva, indica que em sua teoria sobre linguagem 

e gênero, ela identifica o reino simbólico e linguajeiro como falocêntrico. Se concebemos 

a linguagem não somente como um conjunto de práticas, mas como a condição para a 

existência significativa de todas as outras práticas, podemos afirmar que compreender a 

linguagem possui um papel fundamental na apreensão do funcionamento do poder e da 

opressão. Assim, a linguagem pode ser vista como um dispositivo estruturante, condição 

para a produção de sujeitos e subjetividades. 

 Em relação à linguagem, e assim, ao simbólico, Grosz (1989) aponta que esse 

reino organiza e é organizado de acordo a uma economia fálica que inclui modos de 

criação poética, textual e linguística, bem como a uma identidade social e subjetiva. O 

simbólico pode ser compreendido como um espaço no qual o sujeito se posiciona e é 

posicionado, com proposições às quais se atribui a característica da “verdade” ou da 

“ilusão”. Portanto, é um sistema estratificado e que produz estratificações, que tenta 

organizar pulsões e coordená-los em relação aos requerimentos das significações. O custo 

para esse processo, na teoria de Kristeva, é de ordem sacrificial, e o que recalca é o que 

ela nomeia como semiótico. 

 O semiótico é composto, assim, de conteúdos crus, primevos e anárquicos (Grosz, 

1989), precedentes a formas hierárquicas de organização e estrutura e que, portanto, são 

recalcados em processos fundantes. Podemos pensar que o conceito de semiótico se 

aproxima do de abjeto no que se refere a elementos expurgados para que se instaure uma 

ordem, como, por exemplo, no processo civilizatório. Kristeva pensa no semiótico mais 

como um espaço, o que também se conecta à sua máxima em Powers of horror (Kristeva, 

1982) de que o abjeto não pergunta “quem”, ou “o que”, mas “onde”, considerando sua 

localidade às margens. Depreendemos, assim, que o semiótico poderia estar, de forma 

parecida ao abjeto, às margens do simbólico. Silva (2018) também considera que a 

revolução no campo da linguagem e do simbólico pode advir da abjeção no âmbito 

poético quando mina certezas estabelecidas e não aceita denominações ou conclusões.  

 Da mesma forma que a civilização convive com o que abjeta, e é formada a partir 

deles, como já discutido anteriormente, Grosz (1989) relembra que não há oposição, nos 
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escritos de Kristeva, entre o simbólico e o semiótico. Para essa autora, ambos os 

elementos agem conjuntamente como dois campos que permitem que os sujeitos criem 

significados, produzam e utilizem códigos e sistemas de significantes e signos, e o 

discurso em si. Para além disso, a interação entre o simbólico e o semiótico é o que 

permite com que os sujeitos se engajem em práticas sociais e, consequentemente, em suas 

possíveis subversões. É importante mencionar, também, que Kristeva admite o semiótico 

como explicitamente feminino, enquanto o simbólico é adota características masculinas 

e paternais, considerando que o feminino teria sido abjetado não só durante o processo 

civilizatório como pela própria formação da teoria psicanalítica. Essa possibilidade de 

irrupção e subversão pode ser observada em O morro dos ventos uivantes e também 

considerada como um locus no qual as irrupções do semiótico são responsáveis pela 

subversão no que tange o feminino enquanto gênero e enquanto sobrepujado na lógica 

das posições feminina e masculina. 

 Entretanto, não seria possível determinar as contribuições específicas do 

semiótico e do simbólico em determinada produção discursiva ou conteúdo devido à sua 

imbricação mútua. É importante pontuar que Kristeva não defende uma prevalência de 

um sobre o outro, por exemplo, e nem uma sobrepujança ideal do semiótico, mas a 

compreensão de que a colisão dialética entre essas duas forças é o que permite a mudança. 

Juntos, promovem a energia, a mobilidade ou o ímpeto para o social e o individual (Grosz, 

1989). Isso quer dizer, também, que a dominância civilizatória do simbólico nunca é 

garantida ou segura. Para ela, os próprios conteúdos simbólicos podem exceder os limites 

impostos a ele e por ele, levando a um ponto de ruptura da estabilidade conquistada a 

partir da submersão do semiótico. Compreendemos que, no reino do discurso, essa possa 

ser uma possibilidade advinda das narrativas de resistência, uma fissura a partir tanto da 

irrupção do semiótico quanto uma exceção do simbólico frente a seus próprios limites.  

 Para que a linguagem seja desenvolvida são necessárias instâncias unificadoras 

que de certa forma regulam a interação entre o simbólico e o semiótico. Contudo, o 

simbólico possui um domínio tênue, e, talvez ilusório, do semiótico, estando sujeito ao 

risco de transbordamento, visível em momentos disruptivos e em subversões radicais. 

Isso também já havia sido apontado por Freud em sua teorização acerca do inconsciente 

e das formações inconscientes. Ele pontua que o inconsciente abarca tanto atos latentes 

como processos recalcados que, se irromperem à superfície, contrastariam radicalmente 

e violentamente contra os processos conscientes (Freud, 1915/2006). O jugo das 

instâncias pré-consciente e consciente sobre os conteúdos inconscientes é frágil e 
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delicado, de forma similar ao suposto controle do simbólico sobre o semiótico. Um 

exemplo de irrupção do inconsciente é justamente o que ocorre no estranhamento, já 

descrito em capítulos anteriores, o que levou Portugal (2016) a defini-lo como a estética 

do inconsciente.  

Para Kristeva, na leitura de Grosz (1989), a irrupção do semiótico ocorre em três 

situações exemplares: a loucura (do psicótico ou do perverso, que se atêm aos conteúdos 

semióticos pré-edípicos); o êxtase transgressor que almeja a plenitude (como por exemplo 

os êxtases propiciados por algumas experiências religiosas e transcendentais); e a poesia. 

Ainda que O morro dos ventos uivantes seja um texto em prosa, Kristeva (1982) expande 

sua formulação para obras que se mostrem transgressoras em forma, o que pode ser dito 

de O morro. Leighton (2002), por exemplo, defende que a escrita em prosa de Emily 

possui características atribuídas ao modo poético, assim como transgressões de forma 

(pontuação, tamanhos dos parágrafos, ironia e longos monólogos reflexivos). Kristeva 

(1982) estende seu entendimento da transgressão do poético em especial para textos a 

partir do século XIX que cristalizam a radicalidade da teoria freudiana dos sujeitos 

cindidos, como as obras de Kafka ou Cèline. Esses textos parecem liberar certa carga 

semiótica, possibilitando a revelação das mudanças ideológicas de seus contextos 

históricos. 

 Grosz (1989) indica que certas instituições sociais são o que Kristeva nomeia de 

instâncias unificantes, que funcionam principalmente para a formação do Estado e da 

família. Essa formação é alcançada por meio do sacrifício da satisfação pulsional. A 

Igreja, instituição cujos dogmas são subvertidos em O morro dos ventos uivantes e 

elencada por Kristeva (1982) como um dos melhores exemplos de compreensão do 

abjeto, reconhece esse processo de sacrifício pulsional e sabe, na medida do possível, o 

que está em jogo na relação social e simbólica entre as pulsões, regulando-as de forma 

efetiva. A Igreja neutraliza e homogeneíza as energias disruptivas sobre as quais é 

fundada, realizando processos de “purificação” que são responsáveis por uma expulsão 

ou expurgação catártica do que foi abjetado socialmente. Historicamente, a Igreja foi 

responsável por instituir quem ou o que faria parte dos grupos nós/eles, abjetando os 

elencados à exclusão. Entretanto, para Kristeva (1982) isso marcou uma estruturação 

dialética entre a Igreja e o abjeto, considerando que ela nomeou, e ainda nomeia, o que é 

considerado o outro ameaçador, como exposto também por Federici (2004/2017). 

Portanto, é interessante que Brontë tenha empreendido um questionamento tão radical 

das grandes temáticas cristãs e ocidentais, invertendo as noções de céu e inferno e 
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tensionando as noções do que de fato pode ser considerado como diabólico ou maligno. 

  A Igreja, assim como as demais instâncias unificadoras, entretanto, têm estado em 

crise desde o fim do século XIX, como discorremos no capítulo 1, tendo sido sua crise 

acompanhada, ou até mesmo preconcebida, pelas mudanças nas práticas artísticas e de 

significação. Estamos falando do período das duas obras aqui discutidas, emblemas 

dessas práticas artísticas transformadoras. A crise dessas instituições, como já 

mencionado por Kehl (2001a) aniquila, mas também (re)constitui, identificações e 

identidades desenvolvidas por estruturas narrativas que remexem as identidades dos 

sujeitos, como Frankenstein e O morro. As instituições e suas certezas são 

desconcertadas, derrubadas, remexidas e recriadas por perturbações criadas 

principalmente nas práticas experimentais de modos de representação, como a literatura, 

por exemplo. Ao escreverem e publicarem histórias abjetas e com personagens que não 

promovem homogeneidade, mas sim heterogeneidades nas possibilidades de experienciar 

o feminino, há uma ruptura nas representações artísticas desenvolvidas até então, 

promovendo o processo de deformação de sentidos. Além disso, e talvez mais importante, 

são as rupturas que se oferecem como possibilidade de construção de novas 

identificações. 

A arte consegue problematizar os limites da relação sóciosimbólica, sendo tanto 

a companheira quanto a inimiga do que é tido como sagrado, afirma Grosz (1989). Se se 

fala do sublime, do arrebatador, a arte mostra também o grotesco, o abjeto, expondo a 

heterogeneidade das pulsões e as disrupções da coesão social que elas engendram. Nessa 

perspectiva, O morro dos ventos uivantes é inimigo e companheiro da ordem simbólica. 

Para Kristeva (1982), ao dar alguma via de expressão simbólica ao semiótico, algumas 

obras conseguem expor uma maneira outra de abordagem da ordem fálica. Pensamos que, 

na tentativa de traçar modos outros de lidar com a ordem fálica, o abjeto, ao se expressar 

através dos rompantes semióticos, consegue produzir novos modelos de identificação 

para mulheres (e homens) ao expor o recalcado social. As relações entre linguagem, 

simbólico, semiótico, discurso e literatura são, assim, indispensáveis para nossa leitura 

de O morro dos ventos uivantes.  

 Voltemos à narrativa de Brontë. Ainda nos primeiros dias de Lockwood em 

Wuthering Heights, na noite em que se hospeda na casa, ilhado pela nevasca, ele passa a 

noite no quarto que fora de Catherine quando garota. Ele encontra seus livros, diários e 

papéis, e passa a folheá-los, encontrando impressões de leitura, registros do seu dia a dia 

e caricaturas. Lockwood percebe que a biblioteca possuía títulos selecionados, ainda que 
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com exemplares muito estragados. Entretanto, o estrago era “prova de que fora usada” 

(Brontë, 1847/2010, p. 29), demonstrando mais uma vez a maneira em que Catherine 

subverte a sacralidade: se para as culturas letradas o objeto livro é fetichizado, para ela o 

valioso pareciam ser as palavras e as marcas. Para Davies (2002), essa atitude de 

Catherine em relação aos livros é apropriativa. Ela enuncia opiniões e críticas em relação 

ao cânone, afirmando odiar um bom livro, por exemplo. As anotações e comentários de 

Catherine pareciam indicar uma atitude de  crítica ao canônico e ao que considerado bom 

ou ruim frente à ordem fálica que controla o universo literário. Assim, podemos pensar 

em uma crítica até mesmo à já discutida marginalização do gênero gótico e da literatura 

de autoria feminina, no geral.  

Após seu contato com os livros de Catherine, Lockwood cochila e experiencia um 

pesadelo, no qual, além de um sermão sobre o pecado, vê os vários nomes de Catherine 

no ar (Catherine Earnshaw, seu nome de solteira; Catherine Linton, seu nome após o 

casamento com Edgar; Catherine Heathcliff, o nome que ela escreve para si nas margens 

dos livros). O narrador vive o drama das identidades múltiplas e divididas de Catherine, 

e de várias outras mulheres, podemos pensar. Para ele, "o ar ficou tomado por Cahterines" 

(Brontë, 1847/2021, p. 70). 

O pesadelo acaba de forma trágica com a aparição espectral de Catherine. Ao 

achar que os galhos estavam batendo na janela devido à tempestade de vento e neve, 

Lockwood estende a mão e encontra, em vez do ramo, “uma mão pequena e gelada! O 

intenso horror do pesadelo apoderou-se de mim; tentei retirar o braço, porém a mão gélida 

o prendia e uma voz – a mais melancólica das vozes – soluçava; ‘Eu quero entrar! Eu 

quero entrar!’ (Brontë, 1847/2021, p. 77). Ao indagar a identidade da aparição, ela 

responde: Catherine Linton. Linton, seu sobrenome de casada, é o menos usado por 

Catherine ao longo de sua trajetória narrativa, mas é o que utiliza enquanto aparição.  

Catherine afirma estar vagando há vinte anos, o que considerava ser uma punição 

justa para suas transgressões em vida. A situação prossegue em uma cena violenta, em 

que Lockwood se põe a arrastar o braço de Catherine de encontro ao vidro quebrado, 

esfregando-o na tentativa de decepá-lo, cobrindo os lençóis de sangue. Assombrado por 

sua atitude, agressiva e um tanto quanto sádica, Lockwood afirma que “o terror me tornou 

cruel” (Brontë, 1847/2021, p. 77). 

Ao tenebroso episódio, se segue a maior parte narrativa da obra, um reconto da 

história das personagens da primeira geração que Lockwood escuta de Nelly Dean, a 

criada que acompanhou as gerações e sobreviveu ao declínio de tantas personagens. A 
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narrativa de Nelly se alonga da metade do volume I até a metade do volume II, momento 

em que o texto retoma o ponto de vista de Lockwood,  e se encaminha para os 

desenvolvimentos finais. Além de fazer uso do dispositivo romântico de história dentro 

de história, a estratégia de iniciar a narrativa com um narrador masculino que emoldura 

uma longa narrativa feminina também foi utilizada por Anne Brontë em A inquilina de 

Wildfell Hall (Nestor, 2003). Se em Frankenstein defendemos que as personagens 

parecem ser todas duplos de si mesmas, em O morro dos ventos uivantes as duplicações 

os duplos aparecem de forma também genealógica, já que a maioria das personagens 

possui relações de parentesco. Isso parece indicar não somente uma replicação das 

personagens em si mesmas, mas também uma perspectiva de heranças familiares 

revividas.  

No que tange os duplos, Davies (2002) destaca a importância da atenção à 

formação dos nomes das personagens da narrativa: heaven (paraíso), home (lar), heart 

(coração), heath (charneca). Essas palavras iniciadas com h formam um padrão dos nomes 

dos personagens que vivem em Wuthering Heights (Hindley, Hareton, Heathcliff), 

criando estranheza a partir de repetição e espelhamento, pois aumentam “a aura de 

estranheza, cada um parecendo uma sombra ou reflexão dos outros, acenando, 

espelhando, como se cada nome, pessoa, evento ou coisa fossem fantasmas uns dos 

outros”21 (Davies, 2002, p. 91), fantasmas esses não sepultados que compõem repetições 

incessantes. A inquietante escassez de nomes, observa Jacobs (1979) se repete com 

Catherine, Heathcliff, Hareton e Earnshaw, que reciclam as letras das palavras earth 

(terra), heath (charneca), hearth (lareira), heart (coração). A construção e reconstrução de 

todos os nomes a partir das mesmas palavras, que fazem parte de núcleos de significado 

relacionados, parece indicar, a partir dessa característica semântica de que todos estão 

contidos uns nos outros, um movimento etimológico similar ao empreendido por Freud 

(1919/2010) em relação à palavra Unheimliche, conforme discutimos anteriormente. 

 Além disso, a repetição das histórias, em especial a narração de Nelly Dean que 

nos apresenta a maior parte dos eventos da narrativa, e que duplica nomes, eventos e 

lugares, parece evocar uma repetição que extrapola o âmbito familiar, apontando para 

uma dimensão mais ampla, social. De certa forma, a repetição da violência e da exclusão 

geração após geração ciclicamente é o que sustenta a cultura e as estruturas de dominação, 

reforçando as proposições ideológicas e sua aparente imutabilidade. 

                                                           
21 Tradução nossa de: “the aura of strangeness, each seeming like a shadow or reflection of the others, 

beckoning, mirroring, as if every name, person, event or thing were a ghost of every other”. 
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Nelly relembra um evento da infância de Catherine que sintetiza em grande parte 

o que a narrativa se propõe: o primeiro de seus desejos foi ter um chicote, que pede ao 

pai aos seis anos. A associação do chicote a um tipo de falo não é surpreendente, não 

somente pelas informações que temos sobre a jovem, mas, também, pelos 

atravessamentos da ordem fálica na obra. Se ensejamos uma leitura que compreenda um 

novo modo de fazer e lidar frente à ordem fálica, compreendemos também que estamos 

inseridos nela em um processo dialético que gera contradições. Ainda que seu desejo por 

um chicote, instrumento de punição e autoritarismo, pareça uma inútil troca de papéis 

opressores, podemos percebê-lo como uma indicação de disrupção com a lógica 

dominante, já que a personagem não se limita a essa reversão em seu desenvolvimento 

na narrativa. Se pede por um falo, simbolizado no chicote, ele não é rígido, mas 

desengonçado, maleável e flexível, e que, portanto, parece conseguir criar caminhos mais 

fluidos e atingir outros espaços. Catherine parece nos apontar para essa possibilidade de 

uma outra ordem, mesmo que não consiga, de fato, reverter a ordem social. 

É importante destacar que as personagens da obra, de forma bastante singular, não 

são carismáticas, pelo contrário, despertam primordialmente afetos de asco e 

repugnância. Portanto, não cabe a nós empreender uma defesa, que também não foi feita 

pela autora, do caráter de Catherine ou Heathcliff, personagens violentas, ambivalentes e 

agressivas. Para Craciun (2003), a resistência em uma narrativa não é constituída pela 

mera falta ou inversão de estruturas normativas, mas sim pela heterogeneidade, pela 

sobreposição de versões contraditórias da realidade, que indiquem para a multiplicidade 

de experiências. Se evitarmos a crítica linear de que os textos e corpos femininos são 

simplesmente reprimidos pela opressão de gênero, é possível compreender 

atravessamentos de outras opressões e o fato de que essas narrativas são flexionadas e 

produzidas por discursos contraditórios. Achar que a violência feminina e a criação de 

personagens femininas que só cometem atos cruéis para se defender é reproduzir, de outra 

forma, a construção moderna e burguesa da benevolência feminina, replicando essa 

proposição ideológica.  

Segundo Barker (2010), críticos da época da publicação do romance registraram 

sua inquietação com o fato de que não há personagens que não sejam odiosos, 

desprezíveis ou vis na obra. Os resenhistas procuravam, em vão, por uma moral para o 

texto, ou ainda, por um motivo para que ela tivesse sido escrita. Essa busca nos parece 

infrutífera, já que Emily não parece almejar estabelecer uma direção moralizante. Essa 

atitude da autora se configurou como uma posição disruptiva na escrita, considerando 
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que, como já mencionado, o mercado literário estava tomado por romances prescritivos 

para jovens moças, como destaca Vasconcelos (2007). Exibir uma protagonista não-

carismática, violenta, inconstante, que fere todos a seu redor, foi um ato ousado por parte 

de Emily. 

Para Craciun (2003), a própria crítica literária engajada com discussões de gênero 

falhou em perceber outras possibilidades de violência que não estivessem inseridas no 

modelo de resistência ou rebelião metafóricas frente à opressão de gênero. Ela 

exemplifica essa dificuldade com as análises sobre Mary Lamb, por exemplo, que tendem 

a suprimir a violência de sua obra ou atribui-la a questões ou perturbações mentais, de 

forma análoga ao que os críticos contemporâneos à Emily Brontë, incluindo a irmã 

Charlotte, fizeram em relação à violência presente em sua obra (Barker, 2010). Craciun 

(2003) considera essa exclusão também um ato de violência retórica, que atribui 

características naturais ou externas à modos de travessia do feminino e da feminilidade 

que fogem até mesmo dos moldes de resistência possíveis.  

Alguns poucos críticos, entretanto, expressaram seu fascínio pela obra. 

Destacamos as impressões de um resenhista da revista Literary World, que se descreveu 

fascinado por uma “estranha magia” (Barker, 2010, p. 637) que nos acomete ao lermos 

coisas das quais não necessariamente gostamos, ao nos interessarmos por personagens 

que revoltam os nossos sentimentos, e que assim no sujeitam ao imenso poder de tais 

obras. Essa opinião parece remeter ao poder de fascínio e repulsão causado pelas 

irrupções da abjeção (Kristeva, 1982).  

Retomando a narrativa, certo dia, ao apostarem corrida nas charnecas, Catherine 

e Heathcliff se veem em Thrushcross Grange, e decidem observar a propriedade através 

das janelas. Thrushcross Grange, propriedade dos Linton, é habitada por duplos de 

Catherine e Heathcliff, os irmãos Isabella e Edgar. Assim como grande parte da narrativa, 

os duplos se invertem, sendo os Linton eruditos, asseados, educados e sensíveis, bem 

ajustados ao processo civilizatório, contrastando com os jovens sujos, selvagens e 

perspicazes que os espreitavam. A cena se assemelha em partes à observação da Criatura 

de Frankenstein da casa rural da família Lacey, no qual se vê de fora um ambiente em 

que a entrada não é permitida, monstruosidades que guardam fronteiras e olham por suas 

frestas para o mundo do qual foram abjetadas,   

Ao ser mordida por um cão de guarda, Catherine é levada para dentro da casa para 

receber os cuidados necessários, enquanto Heathcliff é escorraçado da propriedade. É 

importante mencionar que Heathcliff é descrito como um jovem de pele escura, 
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usualmente interpretado como cigano. Sua origem é desconhecida, e Nelly conjectura 

inúmeras possibilidades, como advindo de uma família nômade ou herdeiro de um 

imperador da China. A informação sobre sua raça ou etnia é imprecisa, demonstrando 

uma possível denúncia em relação ao descaso e desmerecimento desse conhecimento e o 

enorme abismo no debate de raça empreendido pela Inglaterra de então. Segundo Nestor 

(2003), Emily tivera conhecimento de navios de imigrantes que chegavam 

constantemente a Liverpool, e que eram notícia frequente nos jornais com imagens 

grotescas de crianças esfomeadas à beira da morte. É em Liverpool que o pai de Catherine 

encontra Heathcliff, e, ainda que a autora não indique diretamente a origem do órfão, 

Nestor (2003) considera que os incontáveis relatos e registros que provavelmente 

chegaram à Emily podem ter sido pano de fundo para a criação de Heathcliff. Por várias 

vezes na narrativa, ele é hostilizado em manifestações racistas por parte da maioria das 

personagens. Em relação aos Linton, esse cenário é ainda mais evidente devido à 

aparência supostamente angelical de Edgar, o que rende momentos de extremo 

sofrimento a Heathcliff devido à percepção de seu não-lugar. 

Nesse âmbito, Barker (2010) recupera a informação de que as irmãs Brontë 

tiveram amplo acesso aos jornais da época enquanto crianças. Ainda que essa pareça uma 

informação banal, a leitura de jornais não era bem-vista se feita por crianças e, muito 

menos, por jovens garotas. Os jornais aos quais elas possuíam acesso eram uma boa fonte 

de informações, com artigos sobre política e cobertura de debates parlamentares escritos 

de forma vivaz. Os jornais de então não pretendiam uma suposta neutralidade política, 

deixando seus posicionamentos claros tanto na linha editorial quanto nos textos, o que 

permitia com que as jovens obtivessem vários pontos de vista sobre as discussões em 

voga. Além disso, há registros de que todos os irmãos eram leitores vorazes do periódico 

mensal Blackwood’s Magazine, que continha comentários satíricos e contemporâneos 

sobre política e literatura, e que publicava, em especial, críticas sobre os lançamentos 

literários. É possível traçar um paralelo, portanto, entre o vasto repertório literário de 

Emily e as fortes opiniões emitidas por Catherine sobre literatura e o cânone, muito 

inusitadas para as jovens de então. Barker (2010) destaca essas informações, também, 

para sugerir que as jovens Brontë estariam surpreendentemente contextualizadas e 

informadas sobre os mais diversos assuntos, como, por exemplo, da situação dos 

imigrantes que podem ter fornecido subsídios para a criação de Heathcliff. 

O período de Catherine na residência dos Linton para sua recuperação é um dos 

pontos de tensão e virada na história, pois marca sua passagem pelo percurso estabelecido 
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hegemonicamente para a trajetória feminina. O final de sua travessia é marcado pelo 

casamento com Edgar, que, na obra, é acompanhado por uma decomposição em vida que 

culmina em sua morte. O conflito de Catherine após a inserção na família Linton, ainda 

que antes do casamento, é responsável por longos monólogos da personagem que 

questionam as bases sociais e seu lugar no mundo, e que se estendem até o seu falecimento 

por tuberculose.  

Destacamos, em especial, o momento em que Catherine afirma ter sonhos 

estranhos, “que ficaram comigo para sempre e mudaram minha forma de pensar. Eles me 

atravessaram como o vinho atravessa a água, e alteraram a cor da minha mente” (Brontë, 

1847/2021, p. 143). Como já anunciara Freud (1900/1972) em A interpretação dos 

sonhos, citando Virgílio, “se não posso dobrar os poderes supremos, moverei as regiões 

infernais” (p. 647). As regiões infernais, na teoria psicanalítica, são, como já mencionado, 

ligações ao inconsciente. Exibindo sonhos, enquanto realizações de desejos em obras, é 

possível, segundo Portugal (2006), “planar por paragens inéditas, dando lugar aos 

deslizamentos, saltos e estranhezas que caracterizam o incognoscível” (p. 70). Em certo 

momento, após a morte de Catherine, a suavidade de suas feições faz Nelly concluir que 

ela está finalmente vivendo um sonho gentil, realizando em morte o que não pôde em 

vida.  

Em certo ponto de suas elocubrações, Catherine afirma que a partir do momento 

que se viu transformada em sra. Linton, casada com um estranho, se viu em “um exílio, 

e eu, portanto, seria uma pária” (Brontë, 1847/2021, p. 199) do que fora seu mundo. Em 

outro, ela afirma estar enjaulada na “prisão despedaçada” que é seu corpo (Brontë, 

1847/2021, p. 243). Sua degeneração, ainda que curta temporalmente, se dá ao longo de 

mais de cem páginas da narrativa, nas quais seu estado de saúde se desintegra e aos poucos 

entra em uma espiral febril de loucura e ódio, marcada, especialmente, por uma aparição. 

Após se trancar no quarto por alguns dias e apresentar sintomas iniciais do que viria a se 

transformar num quadro tuberculoso, Catherine se apavora ao ver um rosto sombrio e 

maligno, que descobre ser o seu próprio. Esse episódio, ainda que mais assustador, se 

assemelha largamente ao vivido por Freud e detalhado em “O estranho” (1919/2010), 

momento em que se vê fugazmente no vidro e acredita estar na presença de uma outra 

pessoa. Ao ceder ao hegemonicamente imposto como destino da mulher e se casar com 

alguém da ordem civilizatória, Catherine parece se cindir e não mais se reconhecer. Ela 

se torna estranhamente familiar para si mesma. 

O gatilho que parece causar seu processo de cisão é a necessidade de afastamento 
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de Heathcliff como uma nova senhora casada. Renunciar a Heathcliff, seu duplo livre e 

selvagem é, para ela, renunciar a si mesma, já que para ela suas almas são feitas da mesma 

substância. Nas palavras de Catherine: “Nelly, eu sou Heathcliff” (Brontë, 1847/2021, p. 

147). Em relação a isso, Nestor (2003) apresenta um dado relativo à edição textual da 

obra. Com o falecimento de Catherine, Nelly afirma que o cadáver aparentava 

tranquilidade, prometendo “um sossego igual para as almas que o habitaram” (Brontë, 

1847/2010, p. 208). A utilização de “alma”, no singular, tem sido, segundo Nestor (2003) 

uma escolha gramatical das edições modernas da obra. Contudo, tanto a edição original 

de 1847 quando a editada por Charlotte, de 1850, optam pelo plural “almas”, o que aponta 

para uma forte sugestão da identidade dupla de Catherine e Heathcliff. Essa escolha 

também é feita pela tradução escolhida da obra, de 2021, desenvolvida por Julia Romeu. 

A visita de um profissional da medicina atesta, em Catherine, um quadro do que 

ele nomeia de delírio, em um contexto semelhante ao de O papel de parede amarelo 

(1892), de Charlotte Perkins Gilman. Coincidentemente, Nestor (2003) relembra que a 

mãe de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, expõe em Uma reivindicação dos direitos 

das mulheres (1798) o caso de Maria, encarcerada por seu marido sob alegações 

fraudulentas de insanidade. Catherine e Isabella vivem dois exemplos de aprisionamentos 

e violências diferentes pelo casamento. Enquanto Catherine decai rapidamente após a 

adequação forçosa ao ideal social de casamento e gravidez, Isabella é vítima de crueldade 

e violência explícitas nas mãos de Heathcliff. Brontë evidencia que o casamento de 

Isabella e Heathcliff foi, para ele, uma mera formalidade contratual para garantir seu 

plano de vingança a partir da tomada de posse de tudo que lhe foi negado enquanto jovem. 

Para ser dono não somente de Wuthering Heights como também de Thrushcross Grange, 

ele se casa com Isabella, irmã de Linton, na tentativa de gerar um herdeiro.  

Se Heathcliff é um duplo de Catherine, um segundo duplo irá se apresentar como 

sendo ela mesma. Esse duplo serve como um prenúncio do que há por vir, de forma 

semelhante à descrita por Freud enquanto enunciação da morte – um duplo que prenuncia 

seu espectro e que se apresenta a Lockwood. Para Homans (1986), a visão especular desse 

duplo ilustra a morte de Catherine ao indicar, de alguma forma, sua gravidez, inserindo-

a como mãe na lei patriarcal. Ainda que a gravidez e a maternidade sejam experiências 

singulares, a de Catherine não foi perpassada por seu desejo. Ela simboliza, apenas, o 

ciclo socialmente estabelecido para uma mulher casada, a comprovação da consumação 

sexual do casamento. No contexto da narrativa, a morte de Catherine é socialmente e 

estruturalmente requerida por uma cultura que posiciona a mulher-mãe no mesmo rol de 
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coisas mortas como a natureza e objetos.  

 Enquanto o declínio de Catherine avançava, Heathcliff se casava com Isabella, 

irmã de Edgar. Ele afirma ter firmado o laço matrimonial para empreender um plano 

vingativo contra a família Linton e, ao mesmo tempo, obter controle financeiro sobre as 

propriedades, visto que após um sumiço de poucos anos, retorna com dinheiro suficiente 

para se tornar senhor de Wuthering Heights. As leis matrimonias da época, segundo 

Nestor (2003), permitiam a Heathcliff inúmeros comportamentos violentos com pouca ou 

nenhuma punição. Para obter uma separação, Isabella deveria provar deserção ou 

crueldade extrema, possibilidades provavelmente dificultadas ao máximo pelos 

responsáveis por julgar judicialmente os casos. A relação com Isabella, portanto, não é 

romântica, e ele a olha “como alguém poderia fazer com um estranho animal repulsivo, 

uma centopeia das Índias, por exemplo, que a curiosidade nos leva a examinar apesar da 

aversão que ela causa” (Brontë, 1847/2021, p. 175). Curiosamente, em toda a obra, a 

única pessoa descrita com a palavra abjeta é Isabella. A jovem é tratada com desprezo e 

violência, e, em certo momento, a narração de Nelly é atravessada por uma carta que 

recebera de Isabella, estabelecendo uma terceira voz narrativa. Na carta, ela descreve o 

ódio acumulado pelo demônio Heathcliff, e seu desejo de assassiná-lo ao se deparar com 

uma arma. Apesar de dizer estar possuída por um sentimento horrendo, ele divide espaço 

com igual fascínio, na interessante conclusão da jovem acerca do “poder [que] eu teria se 

possuísse tal objeto!” (Brontë, 1847/2021, p. 217).  

 O poder fálico representado pela arma para Isabella remete à primazia bélica 

masculina, e à possibilidade de ter agência diante da situação em que se encontra. Se em 

um primeiro momento Heathcliff acredita que Isabella é atraída por sua agressividade, o 

texto novamente deforma esse sentido ao indicar que o que Isabella deseja é a 

possibilidade de ela mesma exercê-la. Descrita inicialmente como uma jovem pudica, 

idêntica a Linton em personalidade e aparência, ela se revela aos poucos como uma 

personagem mais complexa do que aparentava, atravessada por um outro modo de lidar 

com a ordem fálica. Diferentemente da selvageria de Catherine, da adequação apassivada 

da esposa de Hindley e da subversão da ordem por Cathy, o percurso feminino de Isabella 

é atravessado pela violência e pelo desejo de agir violentamente.  

 A transgressão dos ideais civilizatórios do masculino e do feminino e das 

fronteiras se dá tanto no nível literal quanto figurativo. Nestor (2000) aponta que diversos 

autores da crítica literária já sinalizaram a preocupação da obra com limites físicos, como 

paredes, janelas, portais e portões e fechaduras. Esses locais limítrofes, segundo ela, são 
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tão guardados quanto invadidos. “Enquanto uma personagem depois da outra tenta 

controlar o mundo trancando o outro dentro ou fora, a obra documenta o fracasso de cada 

uma dessas tentativas” (Nestor, 2000, p. xxii-xxiii). Esses símbolos fronteiriços parecem 

funcionar como tentativas de regulação física e psíquica. Como menciona Nestor (2000), 

a distinção entre eu e outro não é apresentada de forma rígida, pelo contrário. Esse 

deslizamento pelos significantes se dá também e, principalmente para nós, entre o 

masculino e o feminino. Ainda que Heathcliff seja usualmente considerado um herói 

byroniano pela crítica literária, e Isabella, uma heroína delicada que parece se adequar ao 

ideal de feminilidade, essas personagens se mostram complexas e difíceis de categorizar. 

Catherine talvez seja o mais interessante desses exemplos, já que, antes de ser ensinada a 

performar a feminilidade como o esperado, ela é tão selvagem, corajosa e desafiadora 

quanto Heathcliff. Nestor (2000) relembra que, em seus últimos momentos, Catherine 

desejava um retorno à sua infância quando pudera experienciar a vida de forma menos 

engessada aos ditames sociais: “Queria ser uma menina de novo, quase selvagem, 

saudável e livre... e rindo das minhas feridas, não enlouquecendo com elas! Por que estou 

tão mudada? Por que meu sangue fica em tumulto por causa de algumas palavras? 

(Brontë, 1847/2021, p. 199). 

 Da mesma forma, Linton Heathcliff, o filho de Heathcliff e Isabella, é 

caracterizado de forma bastante feminina, considerado “um menino pálido, delicado e 

efeminado” (Brontë, 1847/2021, p. 291). Ainda no que tange as masculinidades, Edgar 

Linton, o marido de Catherine, também a aborda de maneira delicada, criando um visível 

contraste com as ações masculinas da filha Cathy na relação entre eles. Nelly o descreve 

como alguém que está prestes a “’chamar pela mamãe toda hora’, acrescentei, ‘e de tremer 

se um menino qualquer brandisse o punho para você, e de  ficar sentado em casa só porque 

estava chovendo” (Brontë, 1847/2021, p. 115). Entretanto, até Edgar exprime um desejo 

violento, dentro das possibilidades de sua personalidade.  

Ele relata em diferentes momentos da narrativa o desejo de ser capaz de cometer 

crueldades, descrevendo com prazer para a criada Zillah o que faria se fosse tão forte 

quanto Heathcliff. A obra demonstra, de maneira surpreendentemente acertada e 

perspicaz, o debate a ser empreendido posteriormente pela psicanálise em relação às 

posições feminina e masculina, em uma perspectiva que ultrapassa a anatomia. Para Freud 

(1933/2010), as posições masculina e feminina se misturam nos sujeitos, e estão 

submetidas a flutuações. Rivera (2019) afirma que essas flutuações significam que as 

posições também se alteram ao longo da vida. É Freud (1933/2010) quem afirma, 
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também, que o que as determina é algo de caráter ainda desconhecido que a anatomia não 

apreende. As postulações freudianas não almejam uma naturalização dessas posições de 

gênero, e mesmo quando, pelas limitações de seu criador e da teoria em si, lidavam com 

a diferença anatômica de fato, ainda propunham uma “mistura de cartas” (Rivera, 2019, 

p. 1), concebendo meninos em posições femininas em relação ao pai, por exemplo. É 

exposto, em O morro dos ventos uivantes, como as posições feminina e masculina não 

partem de uma definição por gênero ou disposição natural, como descreve Nestor (2000), 

mas de uma multiplicidade de possibilidades a serem desenvolvidas por cada sujeito em 

sua própria travessia de vida, a partir de contextos sociais específicos.  

O primeiro volume da obra finda com o anúncio da gravidez da filha de Catherine 

e Edgar, concebida durante o período de declínio de Catherine. Para Nelly, a filha, que 

também se chamava Catherine, e a quem Nelly se refere como Cathy para diminuir 

possíveis confusões, se mostra uma segunda versão da mãe. Portanto, podemos 

depreender que os equívocos entre as identidades de Catherine mãe e Catherine filha 

seriam inevitáveis, visto que Cathy surge como mais um duplo de Catherine. 

A comparação entre Catherine e Cathy é o ponto central da leitura de Homans 

(1986) de O morro dos ventos uivantes que, balizada pela teoria psicanalítica, concebe a 

escrita de Brontë como enunciativa da relação entre as personagens femininas e a 

linguagem. Para autora, a situação das duas Catherines deve ser vista em relação ao 

narrador, Lockwood. Homans (1986) defende que iniciar a narrativa a partir de um 

personagem masculino se assemelha em motivação ao uso de um pseudônimo masculino 

por Emily, concretizando uma entrada no reino do discurso da única forma permitida no 

século XIX, a pena masculina. Essa mesma artimanha literária pode ser observada em A 

inquilina de Wildfell Hall, de Anne Brontë, em que a história de uma mulher que foge de 

seu marido violento é contada a partir de um narrador masculino. 

Podemos também observar que a narrativa de O morro entrelaça o uso da 

linguagem da uma garota considerada não-civilizada, Catherine Earnshaw, com o de um 

homem extremamente culto, parecendo traçar algumas ambiguidades da posição da 

mulher escritora. Nem Catherine nem Cathy poderão crescer e se transformar em um 

homem como Lockwood, pois a garota selvagem nunca se torna o escritor adulto se 

tomada pelas proposições ideológicas de gênero. Se Catherine é colocada dentro do 

casamento e da lógica da civilização patriarcal se tornando mãe, mas delira e se cinde, na 

história da segunda Cathy, há a tensão entre o desejo de estar dentro do simbólico e o de 

permanecer fora deste, às margens. A personagem negocia a passagem de uma também 
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infância selvagem para a ordem simbólica de forma mais adaptativa e funcional, no 

contexto da época, do que sua mãe.  

 No final da obra, a segunda Cathy aparenta se encontrar confortavelmente 

incorporada à lei patriarcal, ainda que defendamos que até nessa adequação ela 

desenvolva em alguma medida uma subversão. As duas Catherines contam duas histórias 

de desenvolvimento feminino diferentes no que tange a relação das mulheres com a 

linguagem. Enquanto a primeira Catherine marca um compromisso combativo, com o 

sacrifício da inteligibilidade que essa escolha necessita, a segunda Catherine representa o 

compromisso da incorporação à lógica fálica. Argumentamos que a própria escrita e 

narrativa de Wuthering Heights se configura como uma terceira possibilidade tateada por 

Emily. É a partir do contraste entre as duas possibilidades que a autora consegue 

dramatizar em forma de poiesis tanto o custo quanto o poder da permanência nas margens 

e da incorporação à ordem fálica.  

 O declínio de Catherine é o primeiro acontecimento do segundo volume da obra. 

Se no primeiro volume ela segue o fluxo compreendido como natural, partindo do início 

da vida para seu fim, o segundo traça o caminho contrário, partindo de um processo de 

declínio e morte para revelar, no fim, uma nova construção de vida. Catherine, já 

moribunda, vaga pela casa com a pele transparente, trazendo consigo o lembrete 

inevitável da morte, ou, ainda pior, da morte em vida. Duas horas após o nascimento de 

Cathy, Catherine morre, em um processo similar ao descrito em Frankenstein, que ecoa 

a tragicidade do atravessamento da morte da mãe pouco após o nascimento, no caso de 

Mary Shelley, e na tenra infância, como se deu com Emily Brontë. 

 O estranhamento na obra atinge um dos seus pontos máximos com a recusa de 

Heathcliff em aceitar as restrições do tabu da morte, quando deseja o corpo morto de 

Catherine. Ignorando quaisquer convenções ou decoro, ele não somente a desenterra no 

dia em que é enterrada como, também, abre a tampa de seu caixão dezoito anos depois, 

sonhando em se juntar a ela. A cena, mórbida, em que conta sua aventura para Nelly, se 

passa da seguinte forma (Brontë, 1847/2021, pp. 398-399): 

– (...) Pedi ao coveiro que estava cavando o túmulo de Linton para tirar a 

terra de cima da tampa do caixão dela, e o abri. Antigamente, eu achava que 

ficaria lá dentro, quando visse o rosto dela de novo... ainda é o rosto dela... 

o coveiro teve muito trabalho para me tirar dali. Mas disse que o rosto ia 

mudar se o ar soprasse em cima dele. (...) Sonhei que estava fazendo meu 

descanso eterno ao lado de Catherine, com o coração parado e o rosto 

congelado junto ao dela.  

‘E se ela tivesse se dissolvido na terra, ou coisa pior? Com o que teria 
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sonhado então?’. 

‘Teria sonhado que que estava me dissolvendo junto com ela, e seria mais 

feliz ainda! (...) Já esperava por tal transformação quando tirei a tampa, mas 

fico mais feliz que ela não vá começar até que a minha comece também. 

 

 

 A relação com o cadáver de Catherine descrita por Emily é crua, admitindo os 

elementos naturais da putrefação e dissolução, e causando estranhamento tanto pela 

possibilidade tangível de esfarelamento do corpo quanto pela decisão resoluta de 

Heathcliff, inabalável frente a tais processos abjetos. A cena, portanto, estranha duas 

vezes, ao defrontar o leitor não somente com a desintegração, mas também com o 

extrapolamento dos limites da morte.  

Assim como nas descrições de seu corpo morto, a aparição espectral de Catherine 

é igualmente ou ainda mais inquietante que as ações de Heathcliff. De forma transgressora 

em relação ao cadáver angelical comum na literatura gótica, o fantasma de Catherine não 

é jovem ou belo, mas horrendo. Ele é, meramente, uma animação do cadáver putrefato 

enterrado, com mãos nodosas e longas e roupas rasgadas, transfigurada em seu corpo 

infantil. Emily, nesse ponto, quebra com a tradição de escrita masculina e fálica de 

romantização da mulher morta, com uma irrupção do grotesco e do abjeto pelo cadáver, 

e, ainda, infantilizado. 

 Após a morte de Catherine, Isabella consegue fugir de Heathcliff, descrevendo 

para Nelly que tivera sido obrigada a fazê-lo pois o enfureceu ao trancá-lo para fora de 

casa em uma noite de terrível tempestade, em uma tentativa de assassinato. Hindley a 

ajudara na tentativa, apontando também uma arma para Heathcliff. Após ele abrir a porta 

com a força do corpo e tomar posse da arma, Isabella considerou que tentara provocálo 

até fazer sua fúria ultrapassar sua malignidade. Arrancar os nervos de 

alguém com tenazes em brasa requer mais frieza do que dar uma pancada 

em sua cabeça. (...) Eu senti prazer em conseguir exasperá-lo. Essa sensação 

e prazer despertou meu instinto de autopreservação. Por isso, me libertei. 

(Brontë, 1847/2021, p. 259). 

 

 Entretanto, a morte de Isabella também se segue, e passamos a seguir a juventude 

de Cathy em Thrushcross Grange e sua subsequente atração por Wuthering Heights, 

fazendo o caminho inverso ao feito pela mãe, retornando, enfim, para casa. Ela desafia o 

pai ignorando suas proibições de não visitar os primos que lá moram, no caso, Linton, 

filho de Heathcliff e Isabella, e Hareton, filho do falecido irmão de Catherine. Em um 

primeiro momento, Cathy se percebe apaixonada por Linton, e despreza Hareton, que 
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considera bruto e inculto. O desprezo, entretanto, não se limita a olhares ou comentários 

maldosos, mas a atos de agressão física. Cathy, que acumula não somente o conhecimento 

intelectual como também uma malícia no que tange a vida, é a responsável, por exemplo, 

por esclarecer para Linton que é possível que homens odeiem suas esposas, 

exemplificando com a própria mãe de Linton, Isabella, odiada por Heathcliff. 

 Apesar de se casar com Linton, ele logo padece e morre, assim como a grande 

maioria das personagens, e Cathy é entremeada no plano de Heathcliff para dominar 

também a propriedade de Thrushcross Grange. Percebendo uma maior afinidade entre 

Hareton e Cathy, ele a aprisiona em Wuthering Heights, até que Edgar, pai de Cathy, 

faleça e ela concorde em se casar com Hareton. O objetivo de Heathcliff consiste em 

formalizar a união de Cathy e Hareton para que, após a morte de Edgar, a propriedade 

seja passada para Cathy e, portanto, para Hareton e ele, considerando os entremeios da 

lei de casamentos inglesa de então.  

 Os períodos de aprisionamento e desgosto de Cathy em Wuthering Heights são o 

que a transformam na amarga e odiosa jovem que Lockwood conhece ao chegar na casa. 

Ela, antes, uma representante civilizatória de Thrushcross Grange, é agredida por 

Heathcliff em várias ocasiões, mas revida, por vezes com tapas, e, em outras, fincando 

unhas e dentes. Em um breve momento, Cathy consegue escapar, e é curioso que ela o 

faça, justamente, pelo quarto que fora de sua mãe, por onde o fantasma dela aterroriza 

Lockwood no tempo presente da narrativa. A isso, se segue o processo de degeneração 

de Heahtcliff a partir da inanição, gerando momentos de insanidade e a crescente 

percepção de Catherine ao seu redor. Entretanto, ele revela que ela nunca partira, mas que 

o mantinha preso em uma teia de tortura intolerável. Ele a procura pela casa e pelas 

charnecas, e está certo de que quando se deita, ela está nas janelas, no ambiente, deitada 

ao lado dele: “Em cada nuvem, em cada árvore enchendo o espaço; (...) durante o dia, 

vivo cercado pela imagem dela” (Brontë, 1847/2101, p. 404). Já perto do fim, Heathcliff 

proclama o que pode ser lido como uma ameaça ou como uma máxima da vida: “Hei de 

demonstrar concretamente que os mortos não se aniquilam” (Brontë, 1847/2010, p. 417).  

 Lockwood descobre, quando retorna a Wuthering Heights algum tempo depois, a 

morte de Heathcliff, e, intrigado, questiona os moradores das redondezas. Eles afirmaram 

vê-los, Heathcliff e Catherine, andando pelas charnecas, pela igreja e perto das casas. O 

mais curioso é o fato de que, após arrumada a propriedade de Thrushcross Grange como 

nova morada para o casal Hareton e Cathy, Lockwood descobre que Wuthering Heights 

ficará vazia, e indaga a Nelly quem lá fixará residência. Concluem que ficará “à 
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disposição de qualquer fantasma que queira habitá-la” (Brontë, 1847/2021, p. 457). 

 Frente a isso, Lockwood visita, por fim, os túmulos de Catherine e Heathcliff, nas 

tocantes últimas palavras da obra: 

Procurei, e logo encontrei, as três lápides na colina perto dos urzais. A do 

meio estava cinza e semioculta pelas urzes; a de Edgar Linton, apenas 

levemente coberta pela turfa e pelo musgo que se esgueirava até a beirada; 

e a de Heathcliff ainda lisa. Fiquei algum tempo perto delas, sob aquele céu 

benigno. Observei as mariposas voejando por entre as urzes e os jacintos; 

ouvi a brisa suave soprando em meio à grama; e me perguntei como alguém 

poderia imaginar um sono intranquilo para quem dormia debaixo daquela 

terra tranquila (Brontë, 1847/2021, p. 458). 

 

 Para Davies (2002), a segunda geração faz com que se tenha a impressão de que, 

nesse embate, a cultura prevaleça e domestique a natureza, indicado pela relação de 

mestre-aluno entre Cathy e Hareton, já que a jovem o ensina a ler e escrever propriamente. 

Porém, sustentamos que a posição de Emily se mantém em suspensão, dado à frase final 

do romance, críptica. Lockwood, representante civilizatório, que tem suas certezas 

remexidas e postas em xeque durante toda a narrativa, e que surge como sujeito cético, 

sai como sujeito em dúvida, fenda aberta em si pelas irrupções abjetas da história. O final 

da narrativa, em aberto, instaura a possibilidade de coexistência entre a segunda geração 

e a primeira, entre todos aqueles significados, não-excludentes entre si. Se se sobrevive 

pela inserção na lei patriarcal, também a subverte de certa forma, ao embaralharem-se as 

cartas, trocarem os papeis. Se se vive enquanto Catherine, disruptiva e ambivalente, há a 

possibilidade de vida eterna pela Imortalidade. 

Davies (2002) compreende que as tentativas de estudo, interpretação ou análise 

da obra tendem a orbitar em torno de um núcleo vazio, em tentativas de encontrar um 

cerne em que se descobre que o cerne é um sonho, conforme postula Jacobs (1979). 

Contudo, a brincadeira espectral entre a narrativa e sua moldura e entre autora, texto e 

leitor, leva a uma experiência de exploração do embate civilização/barbárie, estendendo 

a lógica freudiana a seus limites. Mesmo após um relutante e resignado sepultamento 

“debaixo daquela terra tranquila” (Brontë, 1847/2021, p. 458), a inquietação sobre uma 

possível agitação embaixo dela permanece nos leitores de ontem, de hoje, e que ainda 

virão. 

  

1.3. Epílogo: Eternidade  
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Miller (2003), no prefácio da obra, atribui as múltiplas e crescentes camadas de 

interesse cultural e crítico à natureza perturbadora do texto. Segundo ela, há uma 

impossibilidade de “resolução” (p. viii) da obra, de chegar a conclusões definitivas ou 

realizar uma síntese de seus elementos conflitantes. Ainda que em nossa percepção, 

pautada no delicado tensionamento da psicanálise com a arte, analisa André (2015), essa 

impossibilidade seja um ponto pacífico, O morro dos ventos uivantes parece ser ainda 

mais resistente. Segundo Miller (2003), a ideia de que a obra precisa ser “domesticada” 

(p. viii) é frequente desde sua publicação, em 1847. Ainda que alguns críticos tenham 

admirado sua originalidade e poder, a obra foi majoritariamente considerada estranha, e 

muitos registraram repugnância diante da crueldade e da rejeição da moralidade presentes 

no livro. Se para tantos críticos literários o adjetivo “estranho” tenha sido utilizado de 

forma pejorativa, neste trabalho ele indica justamente o potencial de agência do texto. 

Charlotte Brontë, a irmã de Emily, foi a responsável por revelar ao público a 

identidade real do pseudônimo “Elis Bell”, que assinara O morro dos ventos uivantes. 

Vale mencionar que, de forma semelhante ao ocorrido com Mary Shelley em 

Frankenstein, atribuiu-se inicialmente a escrita de O morro dos ventos uivantes a seu 

irmão Branwell. Segundo Barker (2010), há registros de que Branwell costumava também 

se gabar pelo sucesso literário da irmã Charlotte, com Jane Eyre. Na edição póstuma d’O 

morro, de 1850, Charlotte adicionou uma nota biográfica e um prefácio de sua autoria, 

com comentários ambíguos e contraditórios sobre Emily, segundo Miller (2003). No que 

tange a identidade da autoria de O morro dos ventos uivantes, até então secreta, Charlotte 

criou um mito em torno da irmã após a publicação de suas contribuições, de forma similar 

à atmosfera gerada em torno de Mary Shelley.  

Com o nobre intuito de “limpar a poeira sobre seus túmulos e deixar seus nomes 

livres de terra” (Brontë, 1850/2003a, p. xlv), Charlotte revelou não somente o 

pseudônimo de Emily, Elis Bell, como também o de Anne, Acton Bell e o seu próprio, 

Currer Bell. Entretanto, o tom de seu texto oscila entre o enaltecimento da visceralidade 

de O morro dos ventos uivantes e o descrédito à sofisticação intelectual e complexidade 

da obra de Emily. Charlotte também se pronunciou sobre A senhora de Wildfell Hall, de 

Anne Brontë, sobre o qual considerou a escolha do tema “um erro completo” (p. xliii), e, 

segundo ela, resultado da imersão de Anne em sua própria mente, o que lhe fizera muito 

mal. Charlotte ofereceu sua própria visão baseada na relação com as irmãs e em sua 

percepção pessoal de seus processos criativos, atribuindo as qualidades de O morro dos 

ventos uivantes a uma intuição selvagem de Emily. Ainda que a intenção de Charlotte 
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tenha sido de resgate da memória da irmã e uma tentativa de resposta à crítica, suas 

palavras tiveram, de acordo com Miller (2003), um efeito irreparável na reputação de 

Emily, que por muito tempo teve sua obra considerada um produto falho de uma mente 

infantil e feroz.  

 O morro dos ventos uivantes registrou um modesto sucesso em sua época, ainda 

que tenha chocado a maior parte dos leitores. Segundo Nestor (2000), a crítica começou 

a observar qualidades no texto após o sucesso das obras de Charlotte Brontë e a partir da 

fascinação pela família Brontë suscitada após a morte de Emily. A curiosidade provocada 

pela aparição de três obras assinadas por três autores(as) e seus pseudônimos quase que 

simultaneamente sugeria uma família atípica, detentora de muito talento e de existência 

excêntrica. Entretanto, o sucesso de O morro dos ventos uivantes foi ínfimo se comparado 

ao de Jane Eyre, considerado um bestseller em 1847 (Nestor, 2000). A popularidade e 

reconhecimento pela crítica de O morro dos ventos uivantes somente se deu no século 

XX. É importante mencionar que, de acordo com Nestor (2000), O morro dos ventos 

uivantes faz parte da tríade literária, também composta por Frankenstein e Drácula, que 

transcenderam suas origens literárias para se tornarem produtos da cultura popular e, ao 

mesmo tempo, objetos de pesquisa e escrita na academia. Para ela, a história da crítica 

dessas três obras se confunde com a própria história da crítica literária acadêmica como 

um todo.  

 Segundo Gilbert e Gubar (2000), foram leitoras, e não leitores, as primeiras a 

perceberem as sutilezas do texto de Emily no que tange a questão de gênero. Elas 

apontam, em especial, a crítica de 1955 de Fanny Ratchford, que, após ler as histórias de 

Angria (criadas por Charlotte e Branwell) e as de Gondal (de Emily e Anne), destaca a 

contraposição entre imperador de Angria, de características byronianas, e a rainha de 

Gondal, inescrupulosa, egoísta e capaz de ações malignas.  

Barker (2010) relembra o apelo de uma crítica endereçada a Currer Bell, ou, 

Charlotte, no qual o autor se mostrava incomodado com seu recém-publicado livro, 

Shirley. Confundindo a autoria das obras, ele apela para que Currer escreva um livro nos 

moldes de seu primeiro, O morro dos ventos uivantes, e que o faça no mesmo estado de 

espírito que culminou na obra. Ainda que tenha partido de uma confusão autoral, alguns 

conseguiram admitir o valor d’O morro contemporaneamente à sua publicação. Ainda 

que não conseguissem apontar precisamente o que os incomodava e/ou atraía, 

compreendemos que essa impossibilidade remete à já descrita por André (2005), é o 

próprio vazio ao redor do qual a obra artística dá voltas. 
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 Retomando o poema de Charlotte reproduzido no início desse capítulo, em que 

fala sobre as redes tecidas entre as irmãs e o semear do grão de mostarda, a irmã mais 

velha se questiona se as criações de infância dos Brontë deram frutos numa idade mais 

madura. Ela conclui que, as teias imaginativas não somente resistiram ao tempo, mas 

também se expandiram, emanando um profundo brilho. A semente, plantada em solo 

infértil, se tornou uma árvore poderosa, tocando a Eternidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo, buscamos propor uma leitura de Frankenstein (Shelley, 1831/2003) 

e de O morro dos ventos uivantes (Brontë, 1847/2021) que observasse as manifestações 

do abjeto nos textos e sua capacidade de criar fendas no discurso dominante, propondo 

novas maneiras de abordar o falo, a partir das perspectivas de Julia Kisteva (1982) e Tânia 

Rivera (2020). A proposta de Rivera de “apostar no delineamento de diversos ‘pontos de 

vista’ ocultos” (p. 55), em Psicanálise antropofágica (2020), foi essencial para que 

assumíssemos a nossa posição singular dentro do nó de marcadores sociais e tentássemos 

imbuir em nossa perspectiva psicanalítica o rigor e compromisso com o debate social. 

Empreendemos uma dissecção dos caminhos dos fios que compõem o bordado social, 

seus entrecruzamentos, sua montagem hegemônica e, principalmente, os traçados 

paralelos, marginais e disruptivos que se desenvolvem tangencialmente de maneira 

resistente. Tais caminhos subversivos nos apontaram para outras linhas de força que “não 

aquelas que levam a posições pré-assignadas à mulher na organização fálica” (Rivera, 

2020, p. 58), tentativas ativas de manipulação e transformação de sua cena.  

 Concordando, portanto, com o posicionamento de Kristeva (1982) do sujeito que 

fala/escreve e o texto em um contexto histórico e político, entendemos o sujeito falante 

(nesse caso, Mary Shelley e Emily Brontë) não somente como um mero indivíduo que 

produz textos, mas que está inserido em determinada organização social. Dessa forma, as 

rupturas que produz, na ordem do significado e do discurso, espelham, ou até mesmo 

preconizam, rupturas na sociedade. Assim, a leitura crítica dos textos em uma perspectiva 

psicanalítica é uma atividade com implicações simultaneamente políticas e psicológicas 

(Grosz, 1989). O estudo dos textos, em especial o de narrativas de resistência, pode ser 

um ato político principalmente ao examinar as maneiras em que as normas e o cânone, 

amparados por proposições ideológicas dominantes, se estabeleceram e prosseguem 

regulando os sujeitos, suas identificações e economia libidinal. Se a literariedade do texto 

promove o estranhamento e a inquietação frente às convenções, seus efeitos também são 

políticos. 

 Consideramos as figuras da Criatura, em Frankenstein (1831/2003), e de 

Catherine Earnshaw, em O morro dos ventos uivantes (1847/2021), como criações abjetas 

capazes não somente de uma denúncia crítica à realidade dos grupos socialmente 

excluídos do pacto civilizatório (Rivera, 2020; Violante, 2000) como também de uma 

possibilidade aberta de abordagem do falo. São personagens que não se deixam ser 
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posicionadas passivamente na ordem fálica, mas assumem uma posição ativa de potência 

a partir da fenda discursiva esgarçada pela irrupção do abjeto. Se para Rivera (2020) cabe 

às mulheres, e também a todos, a atividade política, teórica e ética de forjar conhecimento 

sobre novas lógicas, essa tarefa assume um caráter de urgência dentro do campo 

psicanalítico. Cabe a nós mergulharmos efetivamente na lógica outra que essa teoria 

permite, tirando proveito de sua posição subversiva e crítica frente à ordem social, que vá 

“além da ideia de um Falo que reifica caladamente a Lei imutável” (Rivera, 2020, p. 60). 

Em Frankenstein (1831/2003), o leitor é confrontado com o fato de que a 

linguagem e o discurso não são práticas sociais simples, mas a própria condição da 

existência das outras práticas, como pontua Grosz (1989), por meio do processo de 

transformação de criatura em criadora, ou, de objeto em sujeito. Isso faz com que a análise 

da linguagem e de seus produtos literários possa ajudar a deixar claro seu papel no poder 

e nos sistemas de dominação e o próprio funcionamento dessas instâncias. Com  a 

Criatura, que ganha um corpo costurado na tradição de Penélope por Mary Shelley, é 

possível inventar significantes que digam respeito à própria passagem de cada leitor em 

direção a uma posição de sujeito, que não seja meramente posicionado em um jogo de 

linhas de poder e opressão. 

 Já o “embaralhar de cartas”, no que tange às posições masculina e feminina e às 

questões de gênero, feito por Emily Brontë, permanece até a atualidade como uma 

proposta radical que caracteriza a travessia pessoal de cada um por sua experiência de 

gênero como um processo único, mutante e poroso. Kehl (2016) relembra que a ética da 

psicanálise exige que se compreenda as categorias de “homem”, “mulher” e “sujeito” 

como datadas e contingentes. Esses conceitos não podem ser lidos como essenciais, 

transcendentais ou excludentes, mas contextualizados. Infelizmente, essa pontuação 

ainda não é óbvia o suficiente no campo da psicanálise, visto que algumas leituras da 

teoria psicanalítica ignoram a desestabilização da naturalização de gênero das 

elaborações freudianas com uma prática patologizante, excludente e até mesmo 

reacionária. A obra nos relembra, assim, da importância dessas ponderações em 

atualizações da teoria psicanalítica para o momento histórico no qual ela está sendo 

convocada, optando sempre em vez de um fechamento ou de equações simplistas por uma 

flutuação, mistura, indeterminação e abertura de um leque infinito de possibilidades 

(Rivera, 2020). 

 Em outra esfera, a irrupção da abjeção em Frankenstein e em O morro dos ventos 

uivantes (1847/2021) também remove o leitor atual de seu estado de torpor da vida diária, 
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como o fazem as narrativas de resistência (Bosi, 1992), ao relembrá-lo que sob a estrutura 

civilizatória se encontra a barbárie. As obras o fazem a partir de criaturas e 

monstruosidades abjetas e do semiótico, que confrontam o leitor com a fragilidade das 

barreiras entre o humano e o selvagem.  

 É nesse cenário que compreendemos que, se Shelley e Brontë dialogam com as 

questões de seu tempo devido ao caráter histórico e material inseparável do texto, elas 

também propõem uma escavação de questões que permeiam a complexidade da 

Modernidade capitalista, e, portanto, de nossa atualidade. Essas duas temporalidades se 

sobrepõem ao encaramos os dois textos no instante da mimesis III da tríplice mimética 

ricoeuriana, na junção do mundo do texto e do mundo do leitor, na qual é possível 

florescer identificações e leituras a partir dos caminhos abertos pelas autoras. Devemos, 

como sugere Rivera (2002), apostar que na “construção de um entre nós”, que 

compreendemos também como a interação entre o leitor, o texto, e o campo social, 

estejam em ação “vias plurais de dissonâncias e dissidências, nas quais o sujeito se 

subverta, sim, coletivamente” (p. 28).  

Como articula Kehl (2016), a destinação ética da psicanálise indica um modelo da 

língua como móvel e aberto, no qual o sujeito consegue inscrever modificações que, 

apesar de aparentemente ínfimas, são “furo[s] no muro da linguagem” (p. 20). Ao 

expressar algo novo que ainda não está inscrito no que é considerado o universo da língua, 

o sujeito está em busca de um significante ainda não disponível, que deverá ser criado 

por ele para a realização de seu desejo. A inscrição desse novo significante, de acordo 

com A interpretação dos sonhos (Freud, 1900/1972) seria, em resumo, a invenção, a 

criação, de “formas de expressão ao recalcado” (Kehl, 2016, p. 21). Portanto, o furo 

criado no muro da linguagem, ou seu avesso e seu rasgo, possibilita com que diversos 

outros leitores venham a olhar através dele, entrevendo significantes capazes de os 

atravessarem, afetarem, e propulsarem a criação de seus próprios universos. 

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Almeida, Marcela Toledo França. (2013). Do objeto ao abjeto: aproximações entre o 

antitético na psicanálise e o abjeto na arte (Projeto de pesquisa). Faculdade de 

Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil. 

Andrade, Rosicley Coimbra de. (2019). O abjeto em “Pequeno Monstro”, de Caio 

Fernando Abreu. In: Santos, Rosana Cristina Zanelatto & Benatti, Andre Rezende 

(Orgs.). O lugar do abjeto: do perverso e do animal na historiografia e no cânone 

literário. Pelotas: Ed. UFPel, pp. 99-117. 

André, Serge. (2015). L’écriture commence où finit la psychanalyse. Lormont: Le bord 

de l’eau. 

Austen, Jane. (2004) Persuasion. London: Collector’s Library. (Obra original publicada 

em 1818). 

Araújo, Alberto F., Almeida, Rogério de; & Beccari, Marcos (Orgs.) (2018). O mito de 

Frankenstein: imaginário e educação. São Paulo: FEUSP.  

Assis, Raimundo J. S. S., & Cordeiro, Veridiana D. (2013). A teoria da história em Walter 

Benjamin: uma construção entre “História e colecionismo: Eduard Fuchs” e as “Teses 

sobre o conceito de história”. Revista de Teoria da História, 5(10), 185-207. 

Barbosa, Karina Gomes. (2017). O tempo da costura: afetos, subversão e intimidade em 

Call the midwife. Significações, 44 (47), 219-238. 

Barker, Juliet. (1993). The Brontës - selected poems. Londres: Everyman. 

Barker, Juliet. (2002). The Haworth context. In Glen, H. The Cambridge Companion to 

the Brontës. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 13-33. 

Barker, Juliet. (2010). The Brontës. Londres: Abacus. 

Barros, Fernando Monteiro. (2020). Fantasmagorias do gótico na contemporaneidade. 

Revista UNIABEU, 13(33), 273-284. 

Benjamin, Walter. (1984) Origem do drama barroco alemão. Tradução de Sérgio Paulo 

Rouanet. São Paulo: Brasiliense. (Obra original publicada em 1928). 

Benjamin, Walter. (1985). Teses sobre o conceito de história. In Benjamin, W. Obras 

escolhidas, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 222-232. (Obra original publicada em 1940). 

Bernardini, Aurora Fornoni. (2019). Minhas aulas com Antonio Candido. Literatura e 

Sociedade, 30, 25-39. 

Bíblia Sagrada. (2002). Livro de Marcos. São Paulo: Loyola. 

Bosi, Alfredo. (1996) Narrativa e resistência. Itinerários, 10, 11-27. 



147 
 

Botting, Fred. (2002). Gothic. Oxford: Routledge. 

Brennan, Teresa. (1997). Para além do falo: uma crítica a Lacan do ponto de vista da 

mulher. Tradução de Alice Xavier. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. 

Brontë, Charlotte. (1985). The poems of Charlotte Brontë. Londres: Garland Publishing. 

(Obra original publicada em 1835). 

Brontë, Charlotte. (2003a). Biographical notice of Ellis and Acton Bell. In Brontë, E. 

Wuthering Heights. Londres: Penguin Books, pp. xl-xlv. (Obra original publicada em 

1850). 

Brontë, Charlotte. (2003b). Editor’s preface to the new [1850] edition of Wuthering 

Heights. In Brontë, E. Wuthering Heights. Londres: Penguin Books, pp. xlvi-l. (Obra 

original publicada em 1850). 

Brontë, Emily. (2003). Wuthering Heights. Londres: Penguin Books. (Obra original 

publicada em 1847). 

Brontë, Emily. (2016). O vento da noite. Tradução de Lúcio Cardoso. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira. (Obra original de 1941). 

Brontë, Emily. (2021). O morro dos ventos uivantes. Tradução de Julia Romeu. São 

Paulo: Penguin-Companhia das Letras (Obra original publicada em 1847). 

Bruhm, Steven. (2019). The Gothic body before and after Freud. In Hogle, Jerold E. & 

Miles, Robert. The Gothic and theory. Edinburgo: Edinburgh University Press, 91-

109. 

Butler, Octavia E. (2017) Kindred: laços de sangue. Tradução de Carolina Caires Coelho. 

Morro Branco: 2017. (Obra original publicada em 1979). 

Carpeaux, Otto Maria. (2010). História da literatura ocidental – volume único. São 

Paulo: LeYa. (Obra original publicada em 1959). 

Chaves, Ernani. (2018). Prefácio: o paradigma estético de Freud. In Obras incompletas 

de Sigmund Freud – arte, literatura e os artistas (pp. 7-42). Belo Horizonte: Autêntica. 

Clery, Emma. (2000). Women’s gothic: from Clara Reeve to Mary Shelley. Tavistock:  

Northcote. 

Clery, Emma. (2002) The genesis of gothic fiction. In Hogle, J. (Ed.) The Cambridge 

Companion to Gothic Fiction. New York: Cambridge University Press, p. 21-40. 

Craciun, Adriana. (2003). Fatal women of Romanticism. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Davies, Stevie. (2002). ‘Three distinct and unconnected tales’: The Professor, Agnes 

Grey and Wuthering Heights. In Glen, Heather. The Cambridge Companion to the 



148 
 

Brontës. Cambridge: Cambridge University Press, 72-98. 

Demes, Jacqueline R., Chatelard, Daniela S., & Celes, Luiz Augusto M. (2011). O 

feminino como metáfora do sujeito na psicanálise. Mal-estar e Subjetividade, 11(2), 

645-667. 

D’Angelo, Martha. (2006). A modernidade pelo olhar de Walter Benjamin. Estudos 

Avançados, 20 (56), p. 237-250. 

Eagleton, Terry. (1976). Marxismo e crítica literária. Tradução de António Sousa 

Ribeiro. Porto: Afrontamento.  

Eagleton, Terry. (1997). Ideologia: uma introdução. Tradução de Luís Carlos Borges e 

Silvana Vieira. São Paulo: Editora Boitempo. (Obra original publicada em 1991). 

Eagleton, Terry. (2013). Teoria da literatura: uma introdução. São Paulo: Martins 

Fontes. (Obra original publicada em 1986). 

Efraim, Raquel. (2012). Penélope, tecelã de enganos. Kínesis, 4(8), 135-146. 

Engels, Friedrich. (2010). A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Tradução de 

E. A. Schumam. São Paulo: Boitempo. (Obra original publicada em 1845). 

Federici, Silvia. (2017). Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. 

Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante. 

Ferrante, Elena. (2018). Elena Ferrante: em entrevista rara, autora comenta o processo 

de escrita da tetralogia napolitana. [Entrevista concedida a Didier Jacob]. Tradução 

de Fabiane Secches. Disponível em: <https://fabianesecches.medium.com/elena-

ferrante-em-entrevista-rara-autora-comenta-o-processo-de-escrita-da-tetralogia-

napolitana-892bc0b840c7>. Consultado em: 22 de janeiro de 2021. 

Flint, Kate. (2002). Women writers, women’s issues. In Glen, Heather. The Cambridge 

Companion to the Brontës. Cambridge: Cambridge University Press, 170-191. 

Florescu, Radu. (1998). Em busca de Frankenstein: o monstro de Mary Shelley e seus 

mitos. São Paulo: Mercuryo. 

Freud, Sigmund. (1972). A interpretação dos sonhos. In Edição Standard Brasileira das 

Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, (vol. IV). Tradução sob a direção 

de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1900). 

Freud, Sigmund. (1976). Carta 75. In Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 

Completas de Sigmund Freud, (vol. I, pp.173-175). Tradução sob a direção de Jayme 

Salomão. Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1897). 

Freud, Sigmund. (1996a). A história do movimento psicanalítico. In Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, (vol. 14, pp. 2-46). 

https://fabianesecches.medium.com/elena-ferrante-em-entrevista-rara-autora-comenta-o-processo-de-escrita-da-tetralogia-napolitana-892bc0b840c7
https://fabianesecches.medium.com/elena-ferrante-em-entrevista-rara-autora-comenta-o-processo-de-escrita-da-tetralogia-napolitana-892bc0b840c7
https://fabianesecches.medium.com/elena-ferrante-em-entrevista-rara-autora-comenta-o-processo-de-escrita-da-tetralogia-napolitana-892bc0b840c7


149 
 

Rio de Janeiro: Imago, 81-108. (Obra original publicada em 1914). 

Freud, Sigmund. (1996b). Um distúrbio de memória na Acrópole. In: Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (vol. 22, pp. 237-

245). Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1936). 

Freud, Sigmund. (2006). O inconsciente. In Obras Psicológicas de Sigmund Freud (vol. 

2, pp. 13-74). Tradução de Luiz Alberto Hanns. Rio de Janeiro: Imago. (Obra original 

publicada em 1915). 

Freud, Sigmund. (2010a). Recordar, repetir e elaborar. In Obras Completas (vol. 10, pp. 

146-158). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras. 

(Obra original publicada em 1914). 

Freud, Sigmund. (2010b). O inquietante. In Obras Completas (vol. 14, pp. 161-238). 

Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras. (Obra original 

publicada em 1919). 

Freud, Sigmund. (2010c). O mal-estar na civilização. In Obras Completas (vol. 18, pp. 

13-123). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras. (Obra 

original publicada em 1930). 

Freud, Sigmund. (2010d). Novas conferências introdutórias à psicanálise. In Obras 

Completas (vol. 18, pp. 124-354). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras. (Obra original publicada em 1932). 

Freud, Sigmund. (2010e). A feminilidade. In Obras Completas (vol. 18, pp. 263-293). 

Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras. (Obra original 

publicada em 1933). 

Freud, Sigmund. (2015). Os delírios e os sonhos na Gradiva de W. Jensen. In Obras 

Completas (vol. 8, pp. 10-86). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras. (Obra original publicada em 1907). 

Freud, Sigmund. (2018a). Uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci. In Obras 

incompletas de Sigmund Freud – arte, literatura e os artistas (pp. 69-167). Belo 

Horizonte: Autêntica.  

Freud, Sigmund. (2018b). Construções em análise. In Obras Completas (vol. 19, pp. 189-

199). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras. (Obra 

original publicada em 1937). 

Franciscon, Taís. (2017) Mulheres e romances, gêneros perigosos: ideias oitocentistas 

sobre leitoras e autoras de romances no Reino Unido. Caderno Espaço Feminino, 

30(1), 161-179.  



150 
 

Gentil, Hélio Salles. (2004) Para uma poética da modernidade: uma aproximação à arte 

do romance em Temps et Récit de Paul Ricœur. São Paulo: Edições Loyola. 

Gilbert, Sandra, & Gubar, Susan. (2000). The madwoman in the attic: the woman writer 

and the nineteenth-century literary imagination. New Haven: Yale University Press. 

Green, André. (2002). Literatura e psicanálise: a desligação. In Lima, Luiz Costa. (Org.) 

Teoria da literatura em suas fontes (v.1). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 221-

251. (Obra original publicada em 1971). 

Grosz, Elizabeth. (1989). Sexual subversions: three French feminists. St. Leonard’s: 

Allen & Unwin. 

Guimarães, Paula Alexandra. (2018, outubro). Vozes de diálogo, de dissensão e de 

transformação: as Irmãs Brontë como poetas duzentos anos depois. Anais do Colóquio 

Repensar a vida e a obra das Irmãs Brontë no bicentenário do seu nascimento, Lisboa, 

Portugal. 

Heilbrun, Carolyn. (1990). What was Penelope unweaving? In: Heilbrun, Carolyn. 

Hamlet’s mother and other women, pp. 103-11. Columbia University Press: Nova 

York. 

Henderson, William Otto. (1979). A Revolução Industrial. São Paulo: Verbo/EDUSP. 

Hindle, Maurice. (2003) Introduction. In Shelley, M. Frankenstein or the modern 

Prometheus. Londres: Penguin Books, xii-lxiii.  

Hogle, Jerrold E. (2019). Abjection as Gothic and the Gothic as abjection. In Hogle, J.E. 

& Miles, R. (Ed.) The Gothic and theory. Edinburgo: Edinburgh University Press, 108-

128. 

Homans, Margaret. (1980). Women writers and poetic identity: Dorothy Wordsworth, 

Emily Brontë and Emily Dickinson. Princeton: Princeton University Press. 

Homans, Margaret. (1986). Bearing the word: language and female experience in 

nineteenth-century women’s writing. Chicago: University of Chicago Press. 

hooks, bell. (1990). Yearning: race, gender and cultural politics. Boston: South End 

Press. 

hooks, bell. (2019). Erguer a voz: pensar como feminista, pensar como negra. Tradução 

de Catia Bocaiuva Maringola. São Paulo: Elefante. 

Jacobs, Carol. (1979). Wuthering Heights: at the threshold of interpretation. Boundary, 

7(3), 49-71. 

Kaminski, Ana Luisa. (2010). Ressonâncias entre psicanálise e arte: intervalos, 

desmontagens e rearticulações. Linguagens, 4(2), 152-170. 



151 
 

Kehl, Maria Rita. (2001a). “Minha vida daria um romance”. In Bartucci, G. (Org.) 

Psicanálise, literatura e estéticas de subjetivação. Rio de Janeiro: Imago, 57-90.  

Kehl, Maria Rita. (2001b). Nós, sujeitos literários. Textura, 1(1), 35-41.  

Kehl, Maria Rita. (2016). Deslocamentos do feminino. São Paulo: Boitempo. 

Kilgour, Maggie. (1995). The rise of the gothic novel. Londres: Routledge.  

Kothe, Flávio. (Org.) (1991). Walter Benjamin, Sociologia. Coleção Grandes Cientistas 

Sociais. São Paulo: Ática.  

Kristeva, Julia. (1982) Powers of horror: an essay on abjection. New York: Columbia 

University Press. 

Kristeva, Julia. (2005). Monstruosa Colette. Tradução de Procópio Abreu. In Mijolla-

Mellor, Sophie de. Crueldade no feminino. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, pp. 21-

36. 

Lacan, Jacques. (2005). O seminário, livro 10: a angústia. Rio de Janeiro: Zahar. (Obra 

original publicada em 1962). 

Lacan, Jacques. (1985). O seminário, livro 20: mais ainda. Rio de Janeiro: Zahar. (Obra 

original publicada em 1972). 

Ledoux, Ellen. (2017). Was there ever a “female gothic?” Palgrave Communications, 3, 

1-7. 

Le Guin, Ursula. (2014). O discurso de Ursula K. Le Guin no National Book Award de 

2014. Tradução de Ana Cristina Rodrigues. Disponível em: 

<https://medium.com/especulativa/o-discurso-de-ursula-k-le-guin-no-national-book-

award-de-2014-5d5f13c9f829>. Acesso em 03 de fevereiro de 2021. 

Lima, Ricardo Augusto. (2019). Sergio Blanco (1971-2015): o suicídio como ato poético. 

Criação e crítica, 23, 135-160. 

Lima, Sostenes C., Coroa, Maria Luiza M. S., & Lima, Priscilla M. R. (2016). Identidade 

de velhos: modos de identificação e discursos de resistência na velhice. Domínios De 

Lingu@gem, 10(3), 903-926. 

Loffredo, Ana Maria. (2014). Figuras da sublimação na metapsicologia freudiana. São 

Paulo: Escuta. 

Löwy, Michael, & Sayre, Robert. (2015). Revolta e melancolia. Tradução de Nair 

Fonseca. São Paulo: Boitempo. 

Malcolm-Clarke, Darja. (2008). Tracking phantoms. In Vandermeer, A. & Vandermeer, 

J. (Ed.). The new weird. (pp. 334-340). São Francisco: Tachyon. 

Matos, Olgária Chain Feres. (2010). Benjaminianas: cultura capitalista e fetichismo 

https://medium.com/especulativa/o-discurso-de-ursula-k-le-guin-no-national-book-award-de-2014-5d5f13c9f829
https://medium.com/especulativa/o-discurso-de-ursula-k-le-guin-no-national-book-award-de-2014-5d5f13c9f829


152 
 

contemporâneo. São Paulo: Editora UNESP. 

Martinho, Cristina Maria Teixeira. (2010) A fantasia gótica e seus actantes históricos. 

Mosaico, 1(1), 43-57.  

Marx, Karl & Engels, Friedrich. (2007) A ideologia alemã. Tradução de Rubens Enderle, 

Nélio Schneider e Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo. (Obra original 

publicada em 1845-1846). 

Massé, Michelle. (2012). Psychoanalysis and the Gothic. In Punter, David. (Ed.), A new 

companion to the gothic (pp. 307-320). Chichester: Blackwell Publishing. 

Mellor, Anne. (2003). Making a monster: an introduction to Frankenstein. In Schor, 

Esther. (Ed.) The Cambridge Companion to Mary Shelley. New York: Cambridge 

University Press, 9-25. 

Miéville, China. (2014). Marxismo e fantasia. Margem Esquerda, 23, 107-117.  

Miller, Lucasta. (2003). Preface. In Brontë, Emily. Wuthering Heights. Londres: Penguin 

Books, p. vii-x.  

Mittman, Asa Simon, & Hensel, Marcus. (2018). Introduction: “a marvel of monsters”. 

In Mittman, Asa Simon, & Hensel, Marcus (Ed.)  Classic Readings on Monster 

Theory. Demonstrare, vol. 1 (Vol. 1). Leeds: Arc Humanities Press. 

Monteiro, Maria Conceição. (2004). Na aurora da modernidade: a ascensão dos 

romances gótico e cortês na literatura inglesa. Rio de Janeiro: Caetés. 

Nestor, Pauline. (2000). Introduction. In Brontë, E. Wuthering Heights. Londres: Penguin 

Books, p. xi-xxix. 

Nestor, Pauline. (2003). A note on the text. In Brontë, E. Wuthering Heights. Londres: 

Penguin Books, p. 339-340. 

Oliveira, Paula Affonso de, & Nicolau, Roseane Freitas. (2020). Feminino em questão: 

diálogos contemporâneos entre psicanálise e feminismo. Subjetividades, 20(2), 1-12.  

Otte, Georg. (2006). Prefácio. In: Portugal, Ana Maria. O vidro da palavra: o estranho, 

literatura e psicanálise. Belo Horizonte: Autêntica, pp. 13-15. 

Pereira, Camila Franquini. (2020). Aspectos do complexo de Édipo no conto "A moça 

tecelã", de Marina Colasanti. Crioula, 25, 177-187. 

Poli, Maria Cristina. (2009). Uma escrita feminina: a obra de Clarice Lispector. PSICO, 

40(4), 438-442. 

Portugal, Ana Maria. (2006). O vidro da palavra: o estranho, literatura e psicanálise. 

Belo Horizonte: Autêntica. 

Punter, David. (1996). The literature of terror: a history of gothic fictions from 1765 to 



153 
 

the present day – Volume I: The gothic tradition. Oxford: Routledge. 

Punter, David. (2016). The Gothic condition: terror, history, and the psyche. Cardiff: 

University of Wales Press. 

Punter, David, & Byron, Glennis. (2004a). Gothic in the eighteenth century. In Punter, 

D. & Byron, G. (Ed.) The Gothic. Oxford: Blackwell Publishing. 

Punter, David, & Byron, Glennis. (2004b). Science, industry, and the gothic. In Punter, 

D. & Byron, G. (Ed.) The Gothic. Oxford: Blackwell Publishing. 

Punter, David, & Byron, Glennis. (2004c). Victorian gothic. In Punter, D. & Byron, G. 

(Ed.) The Gothic. Oxford: Blackwell Publishing. 

Ricœur, Paul. (2010a). A narrativa: seu lugar na psicanálise. Em, P. Ricœur, Escritos e 

conferências I: em torno da psicanálise (pp. 213-222). (E. Bini, Trad.). São Paulo: 

Edições Loyola. (Obra originalmente publicada em 1988). 

Ricœur, Paul. (2010b). A vida: uma narrativa em busca de narrador. Em, P. Ricœur, 

Escritos e conferências I: em torno da psicanálise (pp. 197-211). (E. Bini, Trad.). São 

Paulo: Edições Loyola. (Obra originalmente publicada em 1986). 

Ricœur, Paul. (2010c). Tempo e narrativa: a intriga e a narrativa histórica (vol. 1). (C. 

Berliner, Trad.). São Paulo: Martins Fontes. (Obra originalmente publicada em 1983). 

Ricœur, Paul. (2012). A marca do passado. História da historiografia, 10, 329-349. 

Rivera, Tania. (2005). Gesto analítico, ato criador: Duchamp com Lacan. Revista de 

Psicanálise, 18 (184), 65-73. 

Rivera, Tania. (2019). Subversões da lógica fálica: Freud, Lacan e Preciado. Recuperado 

de: <https://psicanalisedemocracia.com.br/2019/12/subversoes-da-logica-falica-

freud-lacan-preciado-por-tania-rivera/>  

Rivera, Tania. (2020). Psicánalise antropofágica: identidade, gênero, arte. Porto Alegre: 

Artes & Ecos. 

Rossi, Aparecido Donizete. (2008). Manifestações e configurações do gótico nas 

literaturas inglesa e norte-americana: um panorama. Ícone – Revista de Letras, 2, 55-

76. 

Rylance, Rick. (2002). ‘Getting on’: ideology, personality and the Brontë characters. In 

Glen, Heather. The Cambridge Companion to the Brontës. Cambridge: Cambridge 

University Press, 148-169. 

Sá, Daniel Serravalle. (2018). O romance gótico e as mulheres: questões de política 

sexual. Itinerários, Araraquara, 47, 13-23. 

Saffioti, Heleieth. (1976). A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Petrópolis: 

https://psicanalisedemocracia.com.br/2019/12/subversoes-da-logica-falica-freud-lacan-preciado-por-tania-rivera/
https://psicanalisedemocracia.com.br/2019/12/subversoes-da-logica-falica-freud-lacan-preciado-por-tania-rivera/


154 
 

Vozes. 

Schor, Esther. (2003). Introduction. In: Schor, E. (Ed.) The Cambridge companion to 

Mary Shelley. New York: Cambridge University Press, 1-8. 

Secches, Fabiane. V. A. (2019). A ambivalência em A amiga genial, de Elena Ferrante. 

Dissertação de mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

Seligmann-Silva, Márcio. (2005). O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, 

literatura e tradução. São Paulo: Editora 34. 

Seymour, Miranda. (2000). Mary Shelley. New York: Groove Press. 

Shapiro, Stephen. (2008). Dracula’s world system and gothic periodicity. Gothic Studies, 

Manchester, 10(1), 29-47. 

Shelley, Mary. (2003). Frankenstein or the modern Prometheus. Londres: Penguin 

Books. (Obra original publicada em 1818, e edição definitiva de 1831). 

Shelley, Mary. (2019). Frankenstein, ou o Prometeu moderno. Tradução de Rafaela 

Caetano. São Paulo: Excelsior. (Obra original publicada em 1818, e edição definitiva 

de 1831). 

Soares, Janile Pequeno. (2015). Frankenstein e a monstruosidade das intenções: a 

criatura como representação da condição feminina. Dissertação de mestrado, Centro 

de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, PB, 

Brasil. 

Sousa, Edson Luiz André. (2018). Posfácio: Faróis e enigmas – arte e psicanálise à luz de 

Sigmund Freud. In Obras incompletas de Sigmund Freud – arte, literatura e os artistas 

(pp. 317-331). Belo Horizonte: Autêntica. 

Stevenson, Robert Louis. (2015). O médico e o monstro. Tradução de Jorio Dauster. São 

Paulo: Penguin & Companhia das Letras. (Obra original publicada em 1886). 

Stoker, Bram. (2018). Drácula. Tradução de Marcia Heloisa. Rio de Janeiro: Darkside 

Books. 

Vasconcelos, Sandra Guardini. (2007). A formação do romance inglês. São Paulo: 

Editora Hucitec. 

Vidal, Ariovaldo José. (1994). Apresentação. In Walpole, Horace. O castelo de Otranto. 

São Paulo: Nova Alexandria.  

Vincent, David. (2014). Alfabetização e desenvolvimento. Tradução de Marcus Levy 

Bencostta. Revista Brasileira de Educação, 19(58), 539-560. 

Violante, Maria Lucia. (2000) A perversidade da exclusão social. In Levisky, David Leo 



155 
 

(Org.) Adolescência e violência: consequências da realidade brasileira (pp. 63-75). 

São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Teixeira, Nincia Cecilia. (2009) Entre o ser e o estar: o feminino no discurso literário. 

Guairacá, 25(1), 81-102. 

Wallace, Diana, & Smith, Andrew. (2009). The female gothic: new directions. 

Hampshire: Pallgrave Macmillan.  

Wallace, Diana. (2013). Female gothic histories: gender, history and the gothic. Cardiff: 

University of Wales Press. 

Woolf, Virginia. (2004) A room of one’s own. London: Penguin Books. (Obra original 

publicada em 1928). 

Woolf, Virginia. (2019) Mulheres e ficção. São Paulo: Penguin & Companhia das Letras. 

(Obra original publicada em 1929).  

Zacaib, Gwyneth Dickey. (2011). The peppered moth’s dark genetic past revealed. 

Disponível em: < 

https://www.nature.com/news/2011/110414/full/news.2011.238.html>. Consultado 

em: 06 de abril de 2021.  

Zolin, Lúcia Osana. (2010). Questões de gênero e de representação na 

contemporaneidade. Letras, Santa Maria, 20(41), 183-195. 

  

https://www.nature.com/news/2011/110414/full/news.2011.238.html


Apêndice A – Sinopse de Frankenstein, de Mary Shelley (1831/2003) 

 

A história de Frankenstein é contada em forma de cartas do capitão Walton para 

sua irmã, acerca de sua aventura em direção ao Polo Norte que se passa no tempo presente 

da narrativa. Durante a expedição, ele vê uma Criatura medonha viajando em um trenó, 

e tempos depois encontra Victor Frankenstein, já moribundo, em uma balsa de gelo. Após 

seu resgate, Victor narra sua história para Walton, que a repete para a irmã nas cartas. 

Victor explica ter nascido em Genebra e ter tido destaque enquanto estudante de ciências 

naturais. Entretanto, ele se envereda pelos estudos de alquimia e de cientistas polêmicos, 

descobrindo um ramo malvisto da ciência. Nesse momento, ele também nos introduz a 

seu amigo Clerval e a Elizabeth, uma jovem “presenteada” a ele e criada como sua irmã 

adotiva, por quem ele se apaixonara. 

Após muitos estudos e testes, Victor acreditara ter descoberto uma maneira de 

criar vida, a partir das ideias de sua época referentes ao galvanismo. Ele costura uma 

Criatura de estatura imensa a partir de partes de cadáveres, em um processo delirante no 

qual se afasta de todos que conhece, se focando apenas em sua tarefa. Entretanto, ao 

ganhar vida, a Criatura o apavora, e ele foge, deixando-a. Após algum tempo, ele recebe 

notícias de familiares sobre a morte de seu irmão William. Ao retornar à casa de sua 

família, Justine, uma criada, é acusada de ter cometido o assassinato de William. 

Entretanto, todos da família duvidam da culpa de Justine, que, infelizmente, é condenada 

à morte. Victor, a partir de então, começa a desconfiar de que a Criatura estaria por trás 

desses acontecimentos. Victor, tomado pela culpa e pelo desespero, decidira então ir ao 

Monte Branco. Durante sua expedição, a Criatura o encontra, e se mostra desenvolta, 

eloquente e vingativa. Ela lhe conta sua história, no que são os capítulos centrais do livro. 

A Criatura conta que, após ter sido abandonada, ela fugiu para uma floresta, onde 

encontrou a casa da família De Lacey após contatos violentos com alguns humanos. Ao 

observar a vida da família, ela aprendera a ler e a escrever com as aulas que um dos 

moradores recebe, e lera tomos literários fundantes da experiência moderna. Ao se expor, 

finalmente, à família, após ajudar-lhes diariamente em segredo, a Criatura foi 

escorraçada, e decidiu perseguir seu criador para pedir-lhe uma companheira. 

Ao chegar na cidade natal de Victor, a Criatura assassinara William e incriminara 

Justine, ameaçando cometer novos crimes caso Victor não aceite sua proposta. Victor 

parte para a Inglaterra para cumprir sua promessa à Criatura. Entretanto, após dilemas 

morais e éticos, desiste, aceitando sofrer as consequências da fúria da Criatura. Ela 
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assassina Clerval e jura vingança à Victor. Entretanto, Victor retorna para a Suíça, e lá se 

casa com Elizabeth. Na noite de núpcias, a Criatura cumpre sua promessa e ataca 

Elizabeth. Victor, desolado, empreende uma caçada contra a Criatura, o que os leva a uma 

corrida desenfreada em direção ao Polo Norte. É neste momento que a linha do tempo 

presente do narrador Walton se mistura à história de Victor. 

Por fim, Victor, muito debilitado, acaba falecendo, e o navio de Walton fica preso 

na neve do mar congelado. Walton vê a Criatura na cabine de Victor, acompanhando sua 

morte em um momento que combina êxtase, horror e sofrimento, e que culmina no seu 

lançar-se ao mar. 

 

  



Apêndice B – Sinopse de O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë (1847/2021) 

 

A narrativa pode ser compreendida em três momentos: o momento presente, no 

qual o narrador Lockwood chega a Wuthering Heights, uma área rural, isolada e marcada 

por charnecas e pântanos, e conhece a história da família; um retorno ao passado, a partir 

do momento em que Nelly Dean procede a contar a história da primeira e da segunda 

geração de personagens para Lockwood; e, por fim, um retorno ao presente em que 

Lockwood presencia os eventos finais de culminância da narrativa. Cronologicamente, 

Nelly Dean narra, primeiramente a infância de Catherine e Hindley em Wuthering 

Heights, a casa que dá nome à obra. Catherine é uma garota selvagem e perspicaz, mas 

também desrespeitosa e violenta. Aos seis anos, pede um chicote de presente para o pai 

em uma de suas viagens de negócios. Ele retorna com um órfão no lugar do presente, 

Heathcliff, um jovem pobre e desamparado de origem desconhecida que encontrara em 

Liverpool, que desenvolve uma amizade romântica com Catherine. Heathcliff é criado ao 

lado de Catherine e Hindley. Hindley rejeita e despreza Heathcliff, uma relação de ódio 

que se estende por décadas.  

Após a morte de Sr. Earnshaw, pai de Catherine e Hindley, Hindley se torna 

responsável pela propriedade de Wuthering Heights, privando Heathcliff gradativamente 

de sua rotina e atividades até transformá-lo em uma espécie de criado responsável por 

tarefas manuais árduas. Hindley também traça o destino de Catherine, incentivando o 

casamento com Edgar Linton, morador de Thrushcross Grange, uma mansão senhorial 

vizinha à Wuthering Heights. Devido às diferenças de classe, Catherine acaba por aceitar, 

ainda que relutantemente, ao acordo de casamento. Heathcliff, decepcionado, foge de 

Wuthering Heights e retoma anos depois, rico e amargurado.  

Após o retorno de Heathcliff, Catherine prossegue dividida entre Edgar e ele. Ela 

morre após o parto de sua filha Cathy e Heathcliff, profundamente melancólico, planeja 

uma vingança de todos que o maltrataram. Já dono de Wuthering Heights após Hindley 

ter perdido a posse de todos os seus bens e da propriedade para Heathcliff pelo vício no 

jogo e na bebida, Heathcliff, como parte de seu plano, se casa com Isabella, irmã de Edgar, 

marido de Catherine, de forma a conseguir a posse da outra residência. Ele vive em 

Wuthering Heights com seu sobrinho Hareton, filho de Hindley e Frances e com Linton, 

seu filho com Isabella. Após a morte de Isabella e de Edgar, Cathy, filha de Catherine e 

Edgar, passa a morar também em Wuthering Heights, e se casa com Linton. Entretanto, 

Linton falece, e Cathy se descobre sem direito a nenhum de seus bens após Heathcliff 
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mostrar-lhe um testamento no qual Linton passara tudo a ele. É nesse ponto da narrativa 

em que Lockwood adentra Wuthering Heights em busca de uma propriedade para alugar.  

Após o reconto das histórias das duas gerações pela criada Nelly Dean, que 

trabalhara nas duas residências em períodos diferentes, Lockwood retorna a Wuthering 

Heights. Nesse terceiro momento da obra, ele encontra um cenário diferente: Cathy se 

aproximara de Hareton, seu primo, filho de Hindley e Frances, que Heathcliff tentara 

embrutecer ao longo dos anos. Heathcliff inicia um rápido processo de degeneração, 

semelhante aos momentos de “loucura” e horror vividos por Catherine antes de sua morte. 

Ele morre de forma macabra, mas tem seu desejo de ser enterrado ao lado de Catherine 

atendido. Hareton e Cathy se casam e se mudam para Thrushcross Grange. Nas palavras 

de Lockwood, Wuthering Heights é deixada para os fantasmas de Catherine e Heathcliff 

vagarem pela eternidade.  

  



Apêndice C – Árvore genealógica de O morro dos ventos uivantes 

 

 

Sr. Earnshaw – pai de Hindley e Catherine 

Sra. Earnshaw – mãe de Hindley e Catherine 

Sr. Linton – pai de Edgar e Isabella 

Sra. Linton – mãe de Edgar e Isabella 

Hindley – irmão de Catherine, casado com Frances, pai de Hareton 

Frances – casada com Hindley, mãe de Hareton 

Catherine – irmã de Hindley, casada com Edgar, mãe de Cathy 

Edgar – casado com Catherine, irmão de Isabella 

Isabella – irmã de Edgar, casada com Heathcliff 

Heathcliff – casado com Isabella, pai de Linton 

Hareton – filho de Hindley e Francis, primo de Cathy, se casa com ela 

Cathy – filha de Catherine e Edgar, se casa com Linton e após seu falecimento se casa 

com Hareton 

Linton – filho de Heathcliff e e Isabella, se casa com Cathy e permanecem casados até 

seu falecimento 

Nelly Dean – criada das duas propriedades, narra a história para Lockwood 

Sr. 

Earnshaw 

morte - 1777 

 

Sra. 

Earnshaw 

morte - 1773 

 

Sr. Linton 

morte - 1780 

 

Sra. Linton 

morte - 1780 

 

Hindley 

Nascimento – 

1757 

Morte - 1784 

 

Frances 

Morte - 1778 

 

Catherine 

Nascimento – 

1765 

Morte - 1784 

Edgar 

Nascimento – 

1762 

Morte - 1801 

Isabella 

Nascimento – 

1765 

Morte - 1797 

Heathcliff 

Nascimento – 

1764 

Morte - 1802 

Hareton 

Nascimento – 

1778 

 

Cathy 

Nascimento – 

1784 

Morte - 1784 

Linton 

Nascimento – 

1784 

Morte - 1801 
Casamento - 1803 

Casamento - 1801 
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Lockwood – narrador principal 

Zillah – criada de Wuthering Heights por um período 

Joseph – trabalhador de Wuthering Heights  
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