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All the mighty world 

Of eye, and ear, – both what they half create, 

And what perceive, [...] 

(William Wordsworth, Tintern Abbey, 105-107, 1798) 

 

 

 

Creative, we said: poetic creation, what is this but seeing the thing sufficiently? 

(Thomas Carlyle, On Heroes and Hero-Worship, 1841) 
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ABSTRACT 

 This work aims at giving a combined image of the brontëan lyric, concerning mainly its 

visionary and creative aspects and the way in which they are respectively articulated in the 

poetry of personal, fictitious and mixed inspiration of each of the three sisters. It is an inductive 

and systematic reading, but also a very personal one, of the real and the imaginary poetic 

universes that Charlotte, Emily and Anne Brontë alternately inhabited and shared. It is, at the 

same time, a detailed description or ordering of the several narratives or stories that seem to 

underlie those universes. In fact, the 'angrian' and 'gondalian' fablings not only offer us the most 

dramatic and original sceneries of this lyric but, together with their fantastic characters, also 

embody the central metaphor of the woman poet’s vision and creation. The problems related to 

the poetic inspiration and the role of the feminine creative imagination emerge simultaneously 

in the more personal or autobiographical poetry. Therefore, the poetic trilogy of the Brontë 

sisters consists of a joint approach to a persistent thematic and mythic chain, starting in the 

juvenile (re)creation and ending only in death; this chain incorporates the recurrent metaphors 

of prison and exile – symbolic obstacles overcome only by the liberating forces of love, 

dreaming and, ultimately, death. 

 In a first theoretical part, we try to define poetry and to trace the development of the 

concept of poetic(s), by joining in the original debate on the several theories of poetic art, as 

well as on the metaphors and myths that have always accompanied it. Amongst these, the 

concepts of vision and creation can be found, but they drag along other concepts still, such as 

those of imagination, dream and genius – aspects that, in their fabulatory and metaphorical 

senses, underlie the entire brontëan lyric. In a second part, we analyse the role of the woman 

poet and of her writing through a brief reference to the contribution of the feminist studies to a 

deeper knowledge of the themes, metaphors and poetic language of certain authors. Finally, as a 

starting point to the analysis of the poems of Charlotte, Emily and Anne Brontë, we investigate 

their short experience of life and the geographic and cultural atmosphere that gave origin to 

their work, giving a particular emphasis to the importance of the formative and creative years in 

the awakening of the poetic vein. Even if the central themes of the brontëan lyric may appear to 

us in many different fashions or disguises, they are almost always invariable or recurrent. 

Consequently, a structural approach, i.e. in organizational and relational terms, to each of the 

main features (fictitious, personal and hybrid) composing that chaotic but fascinating corpus, 

proved more profitable and revealing. 
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RESUMO DA DISSERTAÇÃO DE DOUTORAMENTO 

Este trabalho pretende dar uma imagem de conjunto da lírica brontëana no que respeita 

os seus aspectos visionários e criativos e o modo como eles se articulam respectivamente na 

poesia de inspiração pessoal, fictícia e mista de cada uma das três irmãs. Trata-se de uma leitura 

indutiva e sistemática, mas também muito pessoal, dos universos poéticos – reais e imaginários 

– que Charlotte, Emily e Anne Brontë alternadamente habitaram e partilharam e, ao mesmo 

tempo, de uma descrição ou ordenação detalhada das várias narrativas ou histórias que lhes 

estão subjacentes. De facto, a efabulação 'angriana' e 'gondaliana' oferece-nos os cenários mais 

dramáticos e originais desta lírica mas, juntamente com os seus personagens fantásticos, dá 

também corpo à metáfora central da visão e da criação das poetisas. Os problemas relacionados 

com a inspiração poética e o papel da imaginação criadora feminina vão surgindo de forma 

paralela na poesia de carácter mais pessoal ou autobiográfico. A trilogia poética destas irmãs 

consiste, assim, na abordagem conjunta de uma persistente cadeia temática e mítica que começa 

na (re)criação juvenil e só termina na morte, passando pelas metáforas recorrentes da prisão e do 

exílio, obstáculos simbólicos apenas ultrapassados pelos poderes libertadores do amor, do sonho 

e, em última instância, da morte. 

 Numa primeira parte de âmbito teórico, procura-se definir poesia e traçar a evolução do 

conceito de poética, indo de encontro à origem do debate em torno das diversas teorizações 

sobre a arte poética, assim como das metáforas ou mitos a ela para sempre associados. Entre 

estes, encontram-se precisamente os conceitos de visão e de criação, que arrastam consigo 

outros ainda, como os de imaginação, sonho e génio – aspectos que, nas suas vertentes 

efabulatórias e metafóricas, subjazem a toda a lírica brontëana. Num segundo momento, analisa-

se o estatuto da poetisa e da sua escrita através de uma breve referência ao contributo dos 

estudos feministas para um conhecimento mais aprofundado dos temas, das metáforas e da 

linguagem poética de certas autoras. E, finalmente, como ponto de partida para a análise dos 

poemas de Charlotte, Emily e Anne Brontë, investiga-se a curta vivência destas e todo o 

ambiente geográfico e cultural que lhes deu origem, com particular ênfase na importância dos 

anos formativos e criativos no despertar da veia poética. Dado que os temas-base da lírica 

brontëana são quase sempre os mesmos, embora sob roupagens ou disfarces muito diversos, 

mostrou-se bastante mais profícua e reveladora uma abordagem estrutural – organizativa e 

relacional – de cada uma das facetas (fictícia, pessoal e mista) de que se compõe esse corpus 

caótico, mas também fascinante. 
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NOTA PRÉVIA 

 

 

 Dada a enorme popularidade das irmãs Brontë, não só na Grã-Bretanha como 

também um pouco por todo o mundo, e sobretudo a grande quantidade de estudos que 

as suas obras têm suscitado nos meios académicos (e não só), uma dissertação de 

doutoramento sobre elas poderá parecer pouco original ou menos inovadora. No 

entanto, a quase totalidade do público leitor e uma parte considerável da comunidade 

crítica literária parece desconhecer que, para além dos romances que imortalizaram 

Charlotte, Emily e Anne Brontë 1 – e sobre os quais tem recaído uma atenção quase 

exclusiva – elas nos deixaram um impressionante e valioso espólio poético à espera de 

ser descoberto.2 

Assim, esta dissertação em particular constituiu para nós um duplo desafio: por 

um lado, a enorme tarefa de seleccionar entre a vastíssima bibliografia dedicada às 

autoras (espalhada por todo o mundo) e, por outro, o tratamento da gradual e complexa 

descoberta dos universos poéticos que fazem parte da lírica brontëana como um todo 

(alargando de modo significativo o âmbito dos estudos a elas consagrados). A nossa 

contribuição inclui, nomeadamente, a organização temática e narrativa que está 

subjacente à caótica obra poética das Brontë, assim como uma análise da evolução 

ideológica e compositiva por ela revelada. 

 O ponto de partida da grande aventura que decidimos empreender foi a 

curiosidade antiga e o interesse sempre latente que possuíamos por esta verdadeira 

família literária: os Brontë de Haworth. Depois do desafio inicial que nos foi proposto, o 

de optarmos pela lírica, seguiram-se as inúmeras pesquisas efectuadas nas bibliotecas e 

museus de Haworth, de Leeds e de Londres e também a participação em algumas 

conferências organizadas pela 'School of English' da Universidade de Leeds e por 'The 

                                                           
1 Charlotte Brontë notabilizou-se sobretudo com Jane Eyre (1847), tendo publicado ainda Shirley (1849), 

Villette (1853) e, postumamente, o seu primeiro romance The Professor (1857). O único romance escrito 

por Emily Brontë, Wuthering Heights (1847), só seria aclamado muito mais tarde. Anne Brontë deixou-

nos dois romances, Agnes Grey (1847) e The Tenant of Wildfell Hall (1848), pouco antes de morrer. 
2 Felizmente que esse espólio poético foi praticamente todo recuperado, tendo sido atribuído aos 

respectivos autores (incluindo Branwell Brontë) e, depois, organizado e editado de forma mais ou menos 

independente. Isto tudo graças ao trabalho notável de pesquisa e recolha efectuado por estudiosos como 

C.W. Hatfield, Tom Winnifrith, Janet Gezari, Edward Chitham e Derek Roper. 
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Brontë Society', da qual nos tornámos sócios.3 A recompensa que representou a 

possibilidade de consultarmos em loco alguns dos poemas manuscritos mais famosos 

das irmãs Brontë, só foi suplantada pelo privilégio de conhecermos pessoalmente os 

mais reputados especialistas brontëanos, em particular nomes como os de Edward 

Chitham, Stevie Davies, Brian Wilks, Patsy Stoneman, Jerome Beaty, Inga-Stina 

Ewbank e Valerie Sanders. 

Mas o contributo indubitavelmente mais marcante ou inspirador dado ao nosso 

trabalho resultou das visitas que fizemos à povoação de Haworth e à casa onde as 

Brontë viveram as suas curtas existências. O ambiente lúgubre do local, acentuado pela 

estranha proximidade do velho cemitério junto ao curato e pelo tétrico eco das gralhas e 

dos corvos que sobrevoam as campas centenárias, evoca irresistivelmente a morte e 

confirma as expectativas que criámos na leitura dos seus poemas. Por outro lado, de 

cada vez que contemplávamos a beleza esbatida e melancólica da infindável extensão de 

'moors' que rodeia aquela desoladora e monótona solidão, vinham-nos à lembrança 

alguns dos versos mais memoráveis de Emily: 

 

Barren all the moorland round; / [...] Mossy stone and heathy ground 

 

For the moors, for the moors where the short grass / Like velvet 

beneath us should lie 

 

There is a spot mid barren hills / Where winter howls and driving rain  

 

The earth that wakes one human heart to feeling / Can centre both the 

worlds of Heaven and Hell.4 

 

Efectivamente, foi nesta remota e inóspita região do Yorkshire – um locus contendo, 

apesar de tudo, os ingredientes necessários à imaginação criadora – que tanto Emily 

como suas irmãs acordaram para o mundo e para a poesia e que, em conjunto, teceram 

uma teia quase infindável de ficções poéticas ("We wove a web [...]"). 

 

                                                           
3 A primeira conferência a que assistimos, "The Legacy of the Brontës, 1847-1997", decorreu na 

Universidade de Leeds, de 11 a 13 de Abril de 1997. Uma outra conferência organizada pela 'Brontë 

Society', "The Brontë Novels. 150 Years of Literary Dominance", teve lugar em Leeds de 2 a 4 de 

Outubro de 1998. 
4 Cf. Derek Roper and Edward Chitham (eds), The Poems of Emily Brontë, Clarendon Press, Oxford, 

1995, pp. 63, 68 e 69. 
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 Modernamente, o termo trilogia rotula todo o conjunto de três obras de um 

mesmo autor vinculadas entre si de forma temática e/ou estrutural 5; no título desta 

dissertação ele é usado num sentido bastante mais figurado, que sugere ao mesmo tempo 

um esbater das diferenças entre as três figuras autoriais e uma estreita e quase 

indissociável identificação entre as suas escritas individuais. O facto de uma pequena 

parte da obra poética de Charlotte, Emily e Anne Brontë ter começado por ser publicada 

em conjunto, sob o título de Poems da autoria de Currer, Ellis e Acton Bell 

(pseudónimos) 6, é significativo. Aquilo que determina que um conjunto de obras esteja 

vinculado entre si poderá ser mais ou menos difícil de definir; mas, à partida, possuímos 

diversas pistas que nos podem elucidar sobre a natureza e o grau da ligação. 

Uma dessas pistas é o parentesco das autoras – o facto de serem irmãs poderá 

indicar-nos uma formação muito semelhante sob condições equivalentes. Outra pista, 

sem dúvida relevante, é a uniformidade de sexos; embora a irónica ambiguidade 

daqueles pseudónimos pareça indicar três autores, eles escondem na realidade três 

autoras; estamos, assim, perante um vínculo natural baseado em sensibilidades comuns. 

Um outro dado a considerar é o género literário escolhido pelas Brontë de forma 

aparentemente consensual: devido essencialmente ao seu carácter sintético e intimista, a 

poesia parece ter-se prestado mais que o romance a uma obra colectiva ou conjunta.7 

Esta colaboração literária reflecte não apenas questões de ordem prática (relacionadas 

com as tarefas de edição e de publicação), mas também e de forma mais relevante uma 

cooperação estreita ao nível da própria escrita individual, isto é, uma íntima partilha de 

interesses e preocupações e mesmo um diálogo entre as respectivas vozes líricas. 

                                                           
5 Na origem, o vocábulo designava todo o conjunto de três tragédias, representadas num mesmo dia nas 

festas da antiga Grécia ou, mais propriamente, que apresentavam conexão íntima entre si. Nesta acepção, 

apenas se conhece a Oresteia (458 a.C.) de Ésquilo. Posteriormente, o significado de trilogia alargou-se e 

passou a designar uma série de três obras dramáticas relacionadas entre si: é o caso de Henry VI (c.1592) 

de Shakespeare, de Wallenstein (1799) de Schiller e de Mourning Becomes Electra (1931) de Eugene 

O'Neill. O termo também pode ser aplicado a um grupo de três romances que partilham o mesmo tema e 

os mesmos personagens; por exemplo, a obra de Joyce Cary Herself Surprised, To Be a Pilgrim e The 

Horse's Mouth (1941-44). 
6 Esta primeira publicação foi feita em 1846 pela editora Aylott and Jones de Londres (ver anexo A para 

uma reprodução da capa de Poems). Em 1850, depois da morte de suas irmãs, Charlotte voltou a editar 

alguns dos poemas delas em Wuthering Heights and Agnes Grey [...] A New Edition revised [...], with 

[...] a Selection from their Literary Remains, [...]  (Smith, Elder). 
7 O facto dos poemas inseridos naquela colectânea alternarem sucessivamente composições da autoria de 

Currer, Ellis e Acton Bell – em vez da sequência escolhida ter sido feita de forma convencional, isto é, 

por autor – é uma prova irrefutável do desejo sentido pelas Brontë de apresentarem a sua poesia ao mundo 

como uma obra comum e partilhada pelas três. 
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Assim, o uso que fazemos do termo trilogia não pretende designar uma obra 

individual ou colectiva em três partes mas uma parte – a poesia – em três obras 

profundamente individuais, concebidas pelas três que são simultaneamente autoras, 

irmãs e mulheres. Estas considerações poderão justificar em certa medida a ausência de 

um quarto elemento que, embora obedecendo da mesma forma aos critérios de vocação 

e parentesco, viria desequilibrar este trio criativo. Branwell Brontë, apesar de ser 

igualmente irmão e poeta, possuía a marca – bastante distintiva na época – de pertencer 

ao sexo masculino, sendo por isso livre e autónomo na publicação da sua própria poesia 

(de maneira nenhuma por nós considerada como menos importante que a de suas 

irmãs).8 Por outro lado, a sua presença masculina, embora bastante forte, faz-se notar 

apenas implicitamente – sob as formas mais subtis de influência, inspiração ou tema – 

na trilogia poética de suas irmãs. Um outro factor a ter em consideração é o carácter de 

certo modo excepcional do percurso literário desta irmandade. Partindo da efabulação 

juvenil estreitamente cooperada (aí sim, uma verdadeira tetralogia, sem distinção de 

sexos), passando pela escrita poética mais independente e autónoma mas ainda 

umbilical e partilhada (objecto do nosso presente estudo), ele foi até à experimentação 

narrativa mais madura, individual e definitiva – etapa alcançada em vida apenas por 

Charlotte, Emily e Anne. 

 

No que à nossa escolha em particular diz respeito, ter-nos-ia sido infinitamente 

mais fácil a abordagem de apenas uma destas autoras; talvez a opção tivesse incidido 

nas menos divulgadas como poetas – Charlotte ou Anne – já que a obra poética de 

Emily Brontë é mais conhecida e a única que tem sido publicada com alguma 

regularidade.9 No entanto, cedo nos apercebemos de que, para além dos muitos temas 

                                                           
8 Como teremos oportunidade de constatar, também Branwell Brontë (1817-1848) escreveu uma obra 

poética considerável (mais de cem poemas ou fragmentos poéticos), da qual conseguiu publicar em vida 

apenas uma pequeníssima parte. Tal como afirma Tom Winnifrith, "Branwell is, [...] not as good a poet as 

Emily, nor is his juvenile work worth studying in detail as a guide to his mature writing, since unlike his 

sisters he never produced any mature work. [...] however [...] Branwell was the second best poet in the 

Brontë family and some of his poems are worth studying in their own right. He was at various times very 

close to all his three sisters, and many of his poems can provide important insights into their literary 

development." Cf. The Poems of Patrick Branwell Brontë, New York University Press, New York and 

London, 1983 ("General Introduction", pp. iv-xv). 
9 Enquanto que existem diversas publicações recentes dos poemas completos de Emily Brontë – a de 

Janet Gezari de 1992 na Penguin, a de Derek Roper e Edward Chitham de 1995 na Clarendon de Oxford e 

a de Irene Taylor de 1995 na Columbia University Press de Nova Iorque (baseada na edição de 1941 de 

C.W. Hatfield), o mesmo não pode ser afirmado relativamente aos poemas completos quer de Charlotte 
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pessoais em comum, existiam também dois mundos imaginários partilhados à espera de 

serem descobertos. Esta constatação revelou-se inicialmente bastante assustadora, já que 

as primeiras leituras não pareciam levar-nos a lado nenhum; os poemas (e, de modo 

especial, os de Emily pela dificuldade da sua grafia e a indeterminação dos contextos) 

mostravam-se muitas vezes incompreensíveis e fragmentados, parecendo resistir 

teimosamente ao nosso esforço interpretativo. 

Mas este difícil desafio veio a tornar-se altamente compensador quando 

começámos aos poucos a detectar uma sequência narrativa quer nos poemas ficcionados 

de Emily quer nos de Charlotte e, posteriormente, um acentuado paralelismo temático 

entre os universos aparentemente díspares do real e do imaginário. Depois de uma 

análise mais aturada, depressa se nos afigurou que os elementos visionários e criativos 

eram os mais constantes e comuns aos dois universos, arrastando ainda consigo uma 

potente cadeia temática e mítica constituída essencialmente pelas ideias da morte, do 

cativeiro e do exílio, do sonho e do amor. Simultaneamente, o corpus representado pela 

totalidade caótica da lírica brontëana foi-se organizando em três grandes grupos de 

análise – a poesia baseada no imaginário de Angria e Gondal, a poesia de inspiração 

exclusivamente pessoal e a poesia de inspiração dúbia ou mista. Esta última – apesar de 

fragmentária e escassa – serviu para confirmar as nossas suspeitas de que os dois 

universos poéticos (o do real e o do imaginário) estavam afinal mais próximos e 

interdependentes do que inicialmente aparentavam estar, o que nos forneceu algumas 

pistas sobre o processo criativo (ou compositivo) usado pelas Brontë. 

 

Podemos, assim, afirmar que esta dissertação é o resultado quase directo do 

processo de descoberta acima descrito, espelhando muita da nossa progressiva tomada 

de consciência sobre a forma complexa e fascinante como a lírica brontëana se articula 

entre si. Neste sentido, o nosso estudo parece não conter nada de mais inovador do que 

uma leitura pessoal (se bem que imbuída de profunda curiosidade) da 'organização 

inconsciente' que subjaze à poesia escrita pelas Brontë como um todo. Mas, para que 

                                                                                                                                                                          

quer de Anne Brontë. No momento em que demos início a este estudo, eles estavam 'out of print' e não 

havia notícia de nenhuma reedição dos mesmos; no caso de Charlotte Brontë, começámos por nos basear 

na edição não completa de Tom Winnifrith (Basil Blackwell, 1984), preenchendo posteriormente as 

lacunas com uma versão fac-similada da edição de 1923 de Clement Shorter e C.W. Hatfield; quanto a 

Anne Brontë, a única edição conhecida e não reeditada dos seus poemas completos (a de Edward Chitham 

de 1979, na Macmillan) estava totalmente esgotada. 
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este estudo pudesse resultar um pouco mais completo e consistente, pareceu-nos que 

uma análise teórica prévia de certos conceitos-base (os de poesia, visão e criação, assim 

como de outros a estes associados – os de imaginação e de sonho) seria indispensável 

dada a insistência com que eles ocorrem nos poemas. Embora inicialmente não prevista, 

uma secção dedicada à poesia produzida por mulheres, assim como ao posicionamento 

específico da lírica brontëana nessa tradição, afigurou-se-nos como bastante desejável 

dada a pouca relevância que a crítica feminista moderna lhe tem conferido. 

Não menos importante para a nossa compreensão dos universos poéticos das 

Brontë foi o conhecimento detalhado das suas vidas através da leitura de inúmeras 

biografias e de alguns ensaios históricos especificamente sobre a época em que elas 

viveram, o que deu origem em grande parte ao capítulo que antecede a análise da lírica 

propriamente dita. Por questões metodológicas e organizacionais, esta é apresentada e 

explorada de forma sucessiva e individual (isto é, por ordem cronológica ou temática e 

também autora a autora) dentro de cada um dos três sub capítulos principais que são 

objecto do nosso estudo: a poesia do imaginário, a poesia do real e a poesia mista ou 

dúbia. Esta tentativa de organização e de classificação do vasto corpus constituído pela 

lírica brontëana (inclusivamente a ordenação narrativa que fazemos da poesia 

ficcionada) é, por assim dizer, o nosso modesto mas inédito contributo para um 

conhecimento mais objectivo e aprofundado de uma obra em grande medida esquecida 

ou ignorada pelo público que lê e pela crítica literária de um modo geral. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DE CARÁCTER TEÓRICO 

 

 

 Introdução 

 

 Um estudo que pretenda analisar de forma crítica e conscienciosa a obra poética 

de um determinado autor (ou, como é o nosso caso, de um conjunto de autoras) terá 

necessariamente de considerar nessa sua análise toda uma tradição de debate crítico em 

torno da questão da poesia ou – mais genericamente – da 'escrita poética'. Embora o 

objecto do nosso estudo seja a poesia – no seu sentido estrito – escrita pelas três Brontë, 

as considerações teóricas expostas neste capítulo deverão, quanto a nós, ser mais 

abrangentes ou genéricas em relação ao significado do vocábulo poética (tal como ele 

surge no título desta dissertação). Assim, apesar do nosso propósito específico neste 

estudo não abranger as passagens eventualmente consideradas como 'poéticas' da 

sobejamente conhecida narrativa brontëana, isso não nos impede de, num primeiro 

momento, alargar o debate teórico a todos os elementos associados à escrita de um 

modo geral. Este 'exercício' afigurou-se-nos tanto mais pertinente quanto mais no 

decorrer da nossa investigação nos fomos apercebendo de que Charlotte, Emily e Anne 

Brontë, desde a mais tenra idade, mostraram possuir um interesse fora do comum pelas 

questões ligadas quer ao papel da poesia quer ao papel do poeta. 

 Como teremos oportunidade de constatar no capítulo dedicado à vida, à obra e 

aos tempos dos Brontë de Haworth, a correspondência, os diários e os textos poéticos 

destas irmãs estão repletos de referências – implícitas e explícitas – à actividade 

específica dos escritores e dos poetas e à vocação e ambição literárias. Mas, de forma ao 

mesmo tempo mais profunda e subtil, o conjunto dos poemas por elas deixado constitui 

um valioso repertório de reflexões, de 'diálogos' ou mesmo de indagações sobre o 

'universo poético' propriamente dito. Qualquer uma destas autoras – mas sobretudo 

Charlotte Brontë – se debruçou a dado momento da sua vida literária sobre os problemas 

específicos que a actividade como escritora lhe ia colocando; isto é, questões 

relacionadas com a inspiração poética (ou a falta dela), com o talento ou génio artístico, 

com o papel e o significado da imaginação, com o relato de experiências visionárias, 
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com a criação de mundos e personagens imaginários e com o conflito entre o sonho ou 

devaneio e a realidade. Em suma, com todas aquelas ideias que verificámos terem 

constituído precisamente objecto do estudo e da reflexão de centenas de outros 

escritores e pensadores – desde críticos a filósofos e poetas – ao longo dos últimos 

séculos. 

 Deste modo, o capítulo teórico que serve de introdução ao estudo da poesia 

escrita pelas Brontë procurará ir de encontro à origem do debate em torno dos conceitos 

basilares de poesia e de (arte) poética, que remontam a Platão e a Aristóteles (e mesmo 

antes) mas, adicionalmente, a outras metáforas ou mitos a estes associados de forma 

mais ou menos estreita ou directa: os conceitos de visão e de cosmovisão, de 

imaginação, de criação (ou invenção literária), de criatividade e de génio criativo, entre 

outros. Assim, para além de uma breve análise das diversas orientações ou teorizações 

sobre a poesia que marcaram o pensamento estético- filosófico até aos nossos dias, este 

capítulo abordará privilegiadamente a apaixonante mas complexa problemática da 

criação literária, que nos parece estar subjacente a toda a obra poética das Brontë (não 

apenas como simples metáfora ou imagem, mas mesmo como efabulação e também 

como tema central). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1.1  A poesia e a evolução do conceito de poética.1 

 

 Na sua origem, os lexemas poesia e poetry derivam da expressão grega poiesis, 

que significa globalmente 'criação', e das expressões latinas poema e poetria (esta última 

designando a 'arte do poeta'). Se tomarmos o seu sentido mais imediato, a poesia é a arte 

de produzir poemas mas, por alargamento do seu significado, emprega-se também para 

qualificar o resultado da criação poética: a poesia é assim o conjunto das produções 

poéticas. Um emprego mais específico do termo reserva-o, por oposição a poema, a 

textos versificados breves.2 Mas da mesma forma que este, o lexema poesia assumiu 

uma extensão extra-literária. Pode-se assim falar da poesia de um quadro, de uma peça 

musical, mas também de obras não-humanas, como uma paisagem. Neste sentido, a 

poesia é a capacidade possuída por qualquer objecto de produzir em nós uma reacção 

afectiva e intelectual semelhante àquela produzida por um poema.3 Aguiar e Silva faz as 

seguintes observações acerca da evolução do seu significado: 

 

[...] o lexema poesia, passou a estar cada vez mais, do século XVIII em diante, ou 

circunscrito a um domínio bem particularizado da produção literária, ou alargado a um 

âmbito, quer relativo ao belo artístico, quer relativo ao belo natural, que transcende a 

esfera da literatura. [...] Poesia passou a designar prevalentemente os textos literários 

que apresentavam determinadas características técnico-formais ou então passou a 

designar uma categoria estética susceptível de qualificar quer obras artísticas não-

literárias, quer determinados aspectos e manifestações da natureza ou do ser humano.4 

  

Também Jean Cohen se debruçou sobre o sentido do lexema poesia: 

 

                                                           
1 No título desta dissertação, usamos a forma adjectival poética para nos referirmos à obra das Brontë que 

foi dedicada à poesia stricto sensu, não pretendendo abarcar certas passagens da narrativa eventualmente 

consideradas como poéticas. Neste sub capítulo, em particular, usamos alternadamente a forma adjectival 

e a forma nominal, respectivamente para qualificar algo e para nomear a ciência que estuda a poesia. 
2 "Au sens restreint du terme, le poème designe un ouvrage littéraire versifié, généralement d'une certaine 

longeur, en opposition à celui de poésie, réservé à des poèmes plus brefs: ainsi on qualifie l'Iliade de 

poème épique, alors qu'on dit plutôt: les poésies de Baudelaire." (Cf. Vocabulaire D'Esthétique, Étienne 

Souriau (ed.), Presses Universitaires de France, 1990, pp.1147-48). 
3 "Comme les réactions affectives à des poèmes sont en grande partie culturelment déterminées, ce qui est 

ressenti comme poétique à une époque donnée ne l'est pas nécessairement à une autre [...]" (Op. Cit., 

p.1149). 
4 Cf. Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 6ª Edição, Vol.I, Livraria Almedina: Coimbra, 1984, pp.11, 12 

e 13. 
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A palavra [...] na época clássica [...] Designava um género de literatura, o poema, 

caracterizado pelo uso do verso. [...] o termo, por transposição, passou da causa ao 

efeito, do objecto ao sujeito. Deste modo, "poesia" designou a impressão estética 

especial produzida normalmente pelo poema. [...] Depois, alargando-se [...] foi aplicado 

a qualquer objecto extra-literário susceptível de provocar esse tipo de sentimento, 

primeiro nas outras artes (...), depois às próprias coisas da natureza. [...] Hoje engloba 

uma forma particular de conhecimento, quando não uma dimensão da existência.5 

 

No entanto, e tal como Cohen, consideramos que por razões metodológicas talvez seja 

mais razoável começar pelo particular antes de focar o geral e procurar a poesia onde ela 

se encontra de forma, se não única, ao menos especial, isto é, na arte em que ela nasceu 

e donde proveio o seu nome, no tipo de literatura chamado poema.6 

 Encontrar uma definição de poema que tenha em conta a sua subtil 

multiplicidade semântica e formal e que, ao mesmo tempo, satisfaça as diversas 

correntes críticas, não é tarefa fácil. Consideremos a seguinte: "A poem is an instance of 

verbal art, a text set in verse, bound speech. More generally, a poem conveys 

heightened forms of perception, experience, meaning, or consciousness in heightened 

language, i.e., a heightened mode of discourse".7 A poesia é arte verbal porque o meio 

que utiliza é verbal e a sua finalidade é estética. Mas se os meios verbais utilizados 

facilmente se identificam com a retórica e a prosódia, isto é, a repetição e a estruturação 

de sons, palavras e frases, as suas finalidades são mais difíceis de definir; o discurso 

poético distingue-se do discurso retórico porque não visa, em primeira instância, 

persuadir. A poesia (ou a literatura de um modo geral) tem sido tradicionalmente vista 

como 'instrução' e/ou 'prazer'  fonte de conhecimento e/ou de prazer puramente 

estético; no entanto, a crítica literária tem defendido outras finalidades como a 

expressão ou a comunicação, ou mesmo a promoção de conteúdo didáctico, tendo 

inclusivamente negado à poesia uma finalidade específica. A poesia difere das restantes 

artes  a pintura, a escultura e a música  porque o meio material usado não é 

semanticamente neutro à partida; as 'teias' de significado criadas pelas palavras são 

                                                           
5 Cf. J. Cohen, Estrutura da Linguagem Poética (versão portuguesa do original em francês), 2ª edição, 

Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1976, pp. 15-16. 
6 Cf. Cohen, Op. Cit. , p. 16. 
7 Esta definição de poema encontra-se em The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Alex 

Preminger e T.V. F. Brogan (eds.), Princeton University Press: New Jersey, 1993 ("Poetry.I. Means and 

Ends", p. 938). 
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comprimidas e reordenadas quando sujeitas à versificação, efeitos semânticos que por 

sua vez contribuem para a densidade semântica da poesia por oposição à prosa.8 

 

 What is added when language is used for poetry is that language is wrought to 

a greater degree of design or pattern, thickening the medium  words and the sounds of 

words  into a palpable density, opacity, or texture (...) which is also brought into 

consciousness along with the semantic character of words and made contributory to 

meaning. The reader is aware not only of words' meanings but also of words' bodies, 

the symbols becoming concretized objects in their own right, things to be felt, valued, 

and weighed while, simultaneously, understood. The semantic structures built from the 

words taken lexically and syntactically are made more complex by the addition of 

excess pattern or form, achieved via rhythm and repetition (...). The reader's cognitive 

responses to the poem are thereby enriched twice over, once by addition of kinesthetic 

texture, once by semantic intensification and compression through form.9 

 

 Para podermos compreender a natureza da poesia temos de, em primeiro lugar, 

compreender a palavra ou as palavras. É pertinente lembrar a observação feita por 

Mallarmé a Degas de que os poemas não são feitos a partir de ideias, mas sim a partir de 

palavras 10; tem havido, apesar de tudo, uma tendência generalizada a negligenciar o 

meio por excelência. Embora as palavras possam aparecer na poesia como som puro 

(análogo à música)  através delas propriamente ou em combinação estruturada, aquele 

deve ser encarado não apenas na sua condição sensual ou material mas também na 

perspectiva de gerador de significado. Estas duas dimensões da palavra estão em 

constante interacção no seio do verso. O meio verbal em poesia não é, 

consequentemente, nem um meio totalmente físico como a escultura, nem significado 

puro como na prosa; é um meio intrinsecamente bivalente ou duplo.11 "Eles [os poemas] 

                                                           
8 Joaquim Manuel Magalhães refere-se a este processo do seguinte modo: "A escrita [poética] é este 

inconsciente do texto. Esta contínua abertura para outro signo que dará sempre para outro signo ainda." 

Cf. Dylan Thomas. Consequência da Literatura e do Real na sua Poesia [1979], Assírio e Alvim, Lisboa, 

1982, p. 47. 
9 Cf. The New Princeton Encyclopedia ...Op. Cit., "Poetics", pp. 932-933 (a ênfase é nossa). 
10 Cf. Paul Valéry, "Pièces Sur L'Art", in Ouevres (ed. Jean Hytier), Éditions Gallimard, Paris, 1960, Vol. 

II, pp. 1163-1240. 
11 Para Cohen, por exemplo, "existem dois níveis de processos poéticos ao alcance da linguagem [o nível 

fonético e o nível semântico] ... O próprio escritor que pretende fins poéticos pode associá-los ou, pelo 

contrário, utilizar um ou outro." Cohen distingue, assim, três tipos de poemas: o "poema em prosa" ou 

"poema semântico"; os "poemas fónicos" ou "prosa versificada"; e a poesia "fonossemântica" ou poesia 

integral. (Cf. Cohen, Op. Cit., pp.17-18). 
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arrastam consigo a qualidade objectual da palavra, mas também a sua qualidade ideal, o 

sentido"  "A criação poética, os poemas, são pois uma objectividade ideal, [...]".12 

 

 As duas dimensões da palavra em poesia (significado e som) produziram, em 

termos históricos, duas tradições poéticas distintas. A primeira enfatiza os aspectos 

referenciais, proposicionais e miméticos da linguagem, conduzindo à poesia descritiva e 

narrativa, principalmente épica (mas também lírica). A doutrina mimética ocidental 

defende que o poema é uma imitação da realidade, isto é, nele as palavras ficam 

transparentes, dissolvendo-se em significado puro. Embora os poemas sejam 

considerados falsos ou referencialmente fictícios, eles são tidos como verdadeiros a um 

nível mais profundo. A capacidade que a linguagem tem de representação de eventos 

extra linguísticos é, assim, assumida de forma simplista; os meios prosódicos 

possibilitados pela versificação são, por seu turno, minimizados. 

A segunda tradição poética minimiza, ignora, ou nega mesmo, o aspecto 

referencial ou a realidade extrínseca para conferir o seu interesse às próprias palavras 

como formas sonoras e/ou visuais puras. Esta tradição inclui uma grande variedade de 

modos poéticos auditivos e visuais, nomeadamente a poesia pura, a poesia da 

linguagem, a poesia sonora e a poesia concreta. Ao focar a linguagem em si mesma, 

esta tradição actualiza a função poética de Jakobson13 como condição limitadora (já que 

os poemas são obras de arte verbais, as suas regras devem inserir-se no âmbito da 

linguística); todo o conjunto de aspectos prosódicos é explorado ao máximo, por vezes 

até excessivamente. Deste modo, o meio verbal tem tendência a tornar-se 'opaco', em 

vez de 'transparente' como na primeira tradição poética. 

Na prática, estas duas formas de conceber a poesia não se excluem mutuamente: 

a grande maioria dos poemas escritos até hoje mostram possuir características de ambas; 

os poetas de um modo geral tendem a ver a ênfase no meio verbal como factor distintivo 

                                                           
12 Cf. Magalhães, Op. Cit., p.22. Joaquim Magalhães afirma ainda que a peculiaridade do poema reside 

na sua "acentuação extrema e dupla"  "o poema é já o resultado de uma atribuição de sentido que surge 

para que um sentido lhe seja atribuído." (Id. Ibid., p.21). 
13 Roman Jakobson define a função poética da linguagem como "The set (Einstellung) toward the 

MESSAGE as such, focus on the message for its own sake, is the POETIC function of language." Cf. 

"Linguistics and Poetics", in Roman Jakobson. Selected Writings, vol. III (Poetry of Grammar and 

Grammar of Poetry), ed. by Stephen Rudy, Mouton Publishers, the Hague, Paris and New York, 1981, p. 

25. 
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da poesia em relação à prosa mas, ao mesmo tempo, como forma de alargar e 

intensificar o significado poético que a torna possível.14 

 Na antiga Grécia, e mesmo durante a Idade Média, os textos escritos eram 

relativamente raros, mas a descoberta da imprensa (1450) revolucionou a consciência e 

o pensamento modernos; os textos visuais tornaram-se correlativos quase-independentes 

dos textos orais, até então predominantes. Por volta do século XVI, a poesia tinha-se 

tornado uma forma de arte com a possibilidade de se manifestar através de dois meios 

muito distintos  a fala e a imprensa. Esta conquista foi de tal modo decisiva que a 

causa material da poesia, que foi originalmente e durante muitos séculos auditiva ou 

oral, se tornou um misto auditivo-visual. Actualmente, no entanto, a convicção é a de 

que o texto visual propriamente dito não é uma mera transcrição ou anotação do texto 

oral; pelo contrário, são duas versões distintas da entidade original e abstracta designada 

como o poema; nenhuma delas tem precedência ontológica sobre a outra; os textos 

poéticos podem existir em dois tipos de realização: substancial-fónica e gráfica. 

Em suma, o poema é uma entidade bivalente, reunida através de um acto de 

consciência, quer ele seja actuação oral, leitura silenciosa ou leitura em voz alta. O leitor 

moderno confronta o poema tanto visualmente como auditivamente, tanto como objecto 

como experiência, isto é, como um signo verbal ontologicamente bivalente. 

 Do ponto de vista da crítica actual, tornou-se mais pertinente saber onde é que o 

poema se situa ontologicamente do que propriamente saber o que é um poema. No 

modelo principal da poética ocidental 15, os processos correlativos da escrita e da leitura 

são encarados num continuum que vai do poeta, passando pelo texto, até ao leitor ou 

audiência. A crítica literária deste século tem seguido basicamente esta linha, mudando 

o foco de atenção da crítica biográfica (a ênfase no autor) para a crítica formalista (a 

ênfase no texto) e, depois, para a teoria da recepção (a ênfase no leitor). As teorias pós-

formalistas, viradas para o leitor, encaram o poema como algo criado dentro do espaço 

inter-objectivo entre o texto verbal e a consciência activa do leitor. Por seu turno, a 

crítica desconstrutivista adoptou a noção de que o texto nunca pode controlar o seu 

                                                           
14 Segundo Jean Cohen, "[...] uma vez descoberto o fim estético particular à arte poética, é normal que o 

instrumento se tenha cada vez melhor ajustado à função. A partir do romantismo, a poesia evoluiu para o 

que Valéry e Bremond chamaram "poesia pura", [...] O aumento [...] das características em questão 

reforça esta intuição [de que] A poesia tornou-se cada vez mais "poética" à medida que avançava na sua 

história." (Cf. Cohen, Op. Cit., p. 29). 
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próprio significado pois cada leitor constrói significado a partir dos materiais inertes 

oferecidos pelo texto. Apesar de tudo, estamos ainda muito longe de uma exegese plena 

e satisfatória do complexo de relações formais que o poema representa e, 

concomitantemente, do que está precisamente envolvido na cognição e na interpretação 

de um poema. 

 

 O adjectivo presente na expressão escrita poética entende-se sobretudo com 

referência à poesia; mas nem todo o poema é necessariamente poético, da mesma forma 

que o poético não está necessariamente vocacionado para qualificar poemas. Assim, o 

recurso ao adjectivo convida a alargar o sentido de poesia  tal como está implícito na 

forma alemã Dichtung  para além de uma arte dos versos, uma vez que também 

existem poemas em prosa, mas também para além das artes da linguagem, já que se 

pode falar da poesia presente em tal pintura ou tal canção, ou em tal paisagem; 

Hölderlin fala ainda do homem que habita poeticamente o mundo16. Deste modo, o 

sentido da poesia está subordinado ao ser poético que a especifica: aquilo que Jakobson 

nomeia poeticity.17 Se considerarmos este ser poético com referência à linguagem, 

quando (ou em que circunstâncias) é que esta pode ser entendida como poética? 18 É a 

ciência designada pelo nome ou substantivo correspondente  a Poética  que tem 

procurado, ao longo dos tempos, responder a essa questão fulcral. 

 

[...] la poétique [...] réfère alors, plus qu' à la poésie, au poien; si elle s'addresse au 

poète elle lui prescrit un "art poétique"; mais, plus généralement, elle propose une 

réflexion sur le faire de l'art (et pas de la seule poésie), qu'on désigne volontiers, depuis 

Valéry sous le nom de poïétique19. [...] Etude scientifique et philosophique des 

conduites créatrices d'oeuvres. "... tout ce qui a trait à la création d'ouvrages dont le 

langage est à la fois substance et le moyen. [...] l'étude de l'invention et de la 

                                                                                                                                                                          
15 Referimo-nos ao modelo definido por Meyer Howard Abrams na sua obra The Mirror and The Lamp. 

Romantic Theory and the Critical Tradition [1953]. 
16 Cf. Vocabulaire D'Esthétique, Op. Cit., p. 1150. 
17 "Poeticity is present when the word is felt as a word and not a mere representation of the object being 

named or an outburst of emotion, when words and their composition, their meaning, their external and 

inner form acquire a weight and value of their own instead of referring indifferently to reality." Cf. "What 

is Poetry?", in Roman Jakobson. Selected Writings, vol. III, Op. Cit., p. 750. 
18 Uma tentativa de explicação é avançada por Étienne Souriau: "[...] plutôt que dans la forme de l'oeuvre, 

l'essentiel réside peut-être dans la prégnance du sensible et dans l'immanence du sens à ce sensible, par 

quoi l'expression se distingue de l'information, et le poétique du prosaïque." (Op. Cit., p. 1151). 
19 O termo poïétique foi criado por Paul Valéry em 1937. Cf. "Ma 'Poétique'", in Oeuvres, vol. II, Op. 

Cit., pp. 1607-1608. 
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composition, le rôle du hasard, celui de la réflexion, de l'imitation; celui de la culture et 

du milieu; [...]”20 

 

 O termo poética 21 tem sido aplicado recentemente a quase todas as actividades 

humanas, significando pouco mais do que teoria 22. Em sentido mais estrito, o termo 

tem sido usado para denotar teoria da literatura, isto é, teoria do discurso literário: este 

uso permanece, assim, delimitado dentro da teoria do discurso verbal, retendo 

especificamente o conceito do literário, ou seja, a distinção entre literário e não-

literário.23 Uma minoria de críticos entende poética como um termo mais alargado da 

textualidade. Este é o sentido tomado por Aristóteles, que baseia a sua Poética no drama 

em verso, e também por muitos teóricos do século XX, nomeadamente Northrop Frye, 

para quem a Poética é a teoria da crítica.24 No entanto, o seu sentido mais específico 

denota teoria da poesia, o que equivale a afirmar que existe uma distinção fundamental 

entre os modos em verso e em prosa. Aristóteles, por exemplo, defende que não é a 

forma metrificada que caracteriza a poesia mas antes a mimesis  uma imitação 

convincente de acções; para ele, a poesia depende de um propósito e não de uma 

forma.25 Posteriormente, também para Philip Sidney e P. B. Shelley, a poesia pode 

perfeitamente ser escrita em prosa, do mesmo modo que consideram que muitos textos 

versificados não são dignos desse nome.26 A poesia é, assim, encarada como um modo 

                                                           
20 Cf. M. Pommier, Paul Valéry et la création littéraire, Paris, 1946, pp. 7-8. Citado em Vocabulaire 

D'Esthétique, Op. Cit., p. 1152 (a ênfase é nossa). 
21 O substantivo 'Poética', por poietike tekne (arte poética), remete também no étimo (poicen) para os 

elementos fabris da produção literária. De facto, durante muito tempo, o lexema designou exclusivamente, 

por oposição à "retórica", as normas da versificação. 
22 Por exemplo, o grupo denominado "Philosophie de l'art et de la création" (1984) adaptou a posição de 

Paul Valéry a todos os sectores da arte, e mesmo às operações 'criativas' que podemos encontrar nos 

domínios económicos, sociais e políticos. 
23 Uma preocupação teorética e definidora está, por exemplo, presente em Aguiar e Silva, que define texto 

literário como: "... uma unidade semântica, dotada de uma certa intencionalidade pragmática, que um 

emissor/autor realiza através de um acto de enunciação regulado pelas normas e convenções do sistema 

semiótico literário e que os seus receptores/leitores decodificam, utilizando códigos apropriados." (Cf. 

Teoria da Literatura, Op. Cit., pp. 574-575). 
24 "A theory of criticism whose principles apply to the whole of literature and account for every valid type 

of critical procedure is what I think Aristotle meant by poetics." Cf. Anatomy of Criticism: Four Essays 

[1957], Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1973, p. 14. 
25 "[...] não diferem o historiador e o poeta, por escreverem verso ou prosa (...) – diferem, sim, em que diz 

um as coisas que sucederam, e outro as que poderiam suceder.", "[...] o poeta deve ser mais fabulador que 

versificador". Cf. Poética, IX, 51b 1, Estudos Gerais da Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 4ª ed. de 

Eudoro de Sousa, pp. 115-116. 
26 Sir Philip Sidney (1554-1586) faz os seguintes comentários em An Apology for Poetry (1580): "[...] it 

is not rhyming and versing that maketh a poet", "[...] verse being but an ornament and no cause to poetry, 

since there have been many most excellent poets that never versified, and now swarm many versifiers that 
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transcendental de pensamento, imaginação ou visão iluminada que a forma em prosa 

também poderia transmitir. A visão oposta é a de que a forma em verso é relevante e até 

imprescindível à poesia 27; a versificação começou por ser meramente ornamental, 

sendo posteriormente encarada como um factor constitutivo ou inerente à própria 

poesia: foi o caso de S.T. Coleridge 28, Roman Jakobson e dos formalistas russos e 

americanos de um modo geral. Estes críticos reconhecem os recursos adicionais 

oferecidos pela prosódia (auditiva e visual) como essenciais à expressão do pensamento 

transcendente, da imaginação ou da visão poética.29 Deste modo, a Poética é, no sentido 

mais restrito, uma teoria sistemática da poesia; tenta definir a natureza da poesia, as suas 

espécies e formas, os seus recursos instrumentais e estruturais, os princípios que a 

governam e as funções que a distinguem das outras artes. 

 A Poética ocidental (no sentido teórico mais lato) desenvolveu-se, ao longo 

destes três milénios, em três grandes vertentes. Na tradição aristotélica, a poética foi 

fundamentalmente objectivista e formalista até ao século XVIII, exceptuando uma 

variação horaciana mais afectiva e retórica; o modo literário mais valorizado foi o modo 

épico. Subsequentemente, a poética romântica, valorizadora da expressão, reintroduziu a 

percepção subjectiva, a consciência, a emoção e o sublime longiniano; a poética 

romântica exerceu sobretudo influência na praxis poética (embora não tanto na teoria) 

até bem ao século XX; o seu modo literário preferencial foi o lírico.30 Durante o século 

XX, a poética foi-se encaminhando cada vez mais para a metacrítica ou a teoria pura. Se 

                                                                                                                                                                          

need never answer to the name of poets." (Cf. Visvanath Chatterjee, ed., Sangam Books, London, 1975, 

p.8). Percy Bysshe Shelley refere-se também a esse assunto do seguinte modo: "[...] the popular division 

into prose and verse is inadmissible in accurate philosophy. [...] The distinction between poets and prose 

writers is a vulgar error." Cf. A Defence of Poetry [1821], in R.A. Foakes (ed.), Romantic Criticism 1800-

1850, Edward Arnold, London, 1972, p. 124). 
27 Por exemplo, Aguiar e Silva caracteriza "o texto poético como aquele texto literário [...] que se 

particulariza pelo facto de nele se actualizarem normas e convenções reguladas pelo código métrico [...] O 

verso constitui assim o elemento distintivo do texto poético e, [...] constitui elemento necessário da forma 

de expressão do texto lírico." (Op. Cit., pp. 590-591). 
28 Coleridge afirma no capítulo XIV da Biographia Literaria [1817] que "[...] if a harmonious whole is to 

be produced, the remaining parts must be preserved in keeping with the poetry; [...] by such a studied 

selection and artificial arrangement [...]". Cf. J. Engell and W. Jackson Bate (eds.), The Collected Works 

of Samuel Taylor Coleridge, vol. II, Routledge and Kegan Paul, Princeton University Press, 1983, p. 14. 
29 Vide mais adiante os conceitos de visão e de criação (sub capítulos 1.2 e 1.3). 
30  Segundo Aguiar e Silva, "A poesia lírica ... Enraíza-se na revelação e no aprofundamento do eu lírico 

... a revelação do homem e do ser", "O mundo exterior constitui um elemento semântico-pragmático do 

texto lírico somente enquanto se projecta na interioridade do poeta, enquanto se transmuda, ... em 

revelação íntima e ao mesmo tempo cósmica." (Op. Cit., pp. 583-584). Aguiar e Silva salienta igualmente 

" o carácter estático do modo lírico, ... o poeta como que se imobiliza, enquanto instância do discurso, 

sobre uma ideia, uma emoção, uma sensação, etc. " (Op. Cit., p. 586). 
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durante a primeira metade predominou o objectivismo e o formalismo (o formalismo 

russo, o 'New Criticism' americano e o estruturalismo), a última metade do século 

caracterizou-se pela crítica pós-formalista que levantou sobretudo questões metacríticas 

e se moveu em direcção à esfera do leitor (ou da recepção do texto). O cerne da poética 

ocidental residiu, assim, principalmente na disputa sobre a natureza e a veracidade 

objectiva da representação da realidade na obra literária. 

 No tempo recuado de Homero e de Hesíodo, a poesia era encarada como 

entretenimento e/ou instrumento didáctico. Píndaro é dos primeiros a comentar a criação 

poética, realçando sobretudo a técnica utilizada. Durante o século V, os sofistas 

estudaram os efeitos verbais exaustivamente, embora apenas com o propósito retórico 

da persuasão. Mas a poética ocidental começa fundamentalmente com Platão e 

Aristóteles. A perspectiva de Platão 31 no que respeita a poesia é basicamente 

inconsistente pois as suas reflexões são sobretudo metafísicas: a realidade material é 

apenas uma imitação do mundo das Formas Ideais que é o verdadeiro; a poesia, como 

artefacto, produz consequentemente imagens que são cópias de cópias (ou de realidades 

materiais) e estão, por isso, duas vezes afastadas da realidade verdadeira ou ideal. A 

poesia é, deste modo, uma forma essencialmente inferior de representação, que é 

também eventualmente perigosa porque enganadora.32 Embora Aristóteles 33 reconheça 

que a poesia é imitação ou mimese da realidade, ele difere radicalmente da visão 

platónica tanto no conceito de realidade (esta é materialmente visível e concreta) como 

na forma como encara a poesia: um impulso humano natural e gerador de prazer.34 A 

ênfase da concepção aristotélica não recai tanto na veracidade mimética mas na 

                                                           
31 Platão (c. 428/7-c.348/7 AC), filósofo ateniense, amigo e admirador de Sócrates; escreveu a maioria 

das suas obras em forma de diálogo com aquele interlocutor, em que expõe o método socrático, assim 

compilando alguns tratados monumentais, como República. Em Inglaterra, Platão exerceu sobretudo 

influência nos chamados "Cambridge Platonists", John Milton, Thomas Gray, P.B. Shelley, Elizabeth B. 

Browning e Matthew Arnold. 
32 "[...] todas as obras dessa espécie se me afiguram ser a destruição da inteligência dos ouvintes" (Livro 

X, 595b), "[os poetas] estão três pontos afastados do real" (599a), "[...] o poeta imitador instaura na alma 

de cada indivíduo um mau governo, lisonjeando a parte irracional" (605b), "Se ... acolheres a Musa 

aprazível na lírica ou na epopeia, governarão a tua cidade o prazer e a dor" (607a). Cf. Platão, República, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª edição de Mª Helena da R. Pereira, Lisboa, 1972, pp. 451, 458, 472 e 

475. 
33 Aristóteles (384-322 AC) estudou em Atenas com Platão, tendo aberto a sua própria escola no Liceu 

vinte anos depois. Aristóteles criticou sobretudo a teoria platónica das formas incorpóreas ("ideias"), não 

tendo conseguido no entanto superar por completo o idealismo platónico. A sua Poética deixou marcas no 

Neo-classicismo e, em Inglaterra, sobretudo em Philip Sidney, John Dryden e Samuel Johnson. 
34 "[...] duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congénito no homem (...), e os homens 

se comprazem no imitado." Cf. Aristóteles, Poética, IV, 1448b-1449a, Op. Cit., pp. 106-107. 
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capacidade técnica da arte poética se mostrar convincente e verosímil perante o 

espectador. A sua Poética apresenta, no entanto, um esquema rudimentar e incompleto 

dos géneros poéticos: Aristóteles dá muito pouca atenção à lírica, privilegiando 

exclusivamente o drama em verso. Para ele, mimesis é sobretudo imitação da acção, não 

contemplando a representação do pensamento do sujeito como tal. Aristóteles concebe 

poesia como a elaboração de ficções que visam a verosimilhança, com o objectivo de 

proporcionar prazer ou emoção através de um efeito estético (katharsis).35 

 Durante a época romana, a reflexão literária esmoreceu em favor da retórica 

propriamente dita. Embora Horácio 36 tenha seguido basicamente os conceitos 

aristotélicos na sua Ars Poetica, ele classifica a arte verbal como não meramente estética 

mas também didáctica: tendo não só o objectivo de proporcionar prazer mas também de 

instruir.37 Ao longo da Idade Média, a poética horaciana foi lida, citada e imitada 

profusamente, ao passo que os escritos de Aristóteles se dispersaram ou se perderam na 

'noite' dos tempos. Assim, no início da Idade Média, a poesia foi encarada sob a égide 

da gramática, embora o seu estudo tenha sido retomado do ponto de vista da retórica 

depois do século XII (por exemplo, a artes poetria de John of Garland, Mathew of 

Vendome e Geoffrey of Vinsauf). A obra de Dante 38  'De vulgari eloquentia' (1303-5) 

– na qual se baseavam todos os tratados sobre a arte poética, defendeu a igual qualidade 

da poesia em vernáculo em relação à poesia clássica. Com o Renascimento, os textos 

originais de Platão (tr. 1484), de Aristóteles (tr. lat. 1498 e 1536), assim como os de 

                                                           
35 Aristóteles classifica as espécies de poesia imitativa segundo o meio, o objecto e o modo da imitação. 

"[...] a tragédia [...] suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções." 

(Poética, VI, 1449b 24, Op. Cit., p. 110). 
36 Quintus Horatius Flaccus (65-8 AC), poeta latino e membro do círculo literário de Mecenas (ministro 

do imperador Augusto). Nas suas Odes quis imitar os poetas líricos gregos, embora as suas Sátiras e 

Epístolas se caracterizem sobretudo pelo realismo e pela ironia. A sua obra crítica, principalmente a Ars 

Poetica, suplementou (e em alguns casos deturpou) os ensinamentos de Aristóteles. Durante os séculos 

XVII e XVIII, os escritores ingleses de "odes formais", como Andrew Marvell e John Dryden (e 

genericamente os chamados "Augustans"), sofreram uma grande influência da obra poética e crítica 

horaciana. 
37 "Os poetas ou querem ser úteis ou dar prazer ou, ao mesmo tempo, tratar de assunto belo e adaptado à 

vida. [...] sê breve, para que rapidamente aprendam e decorem as tuas lições [...]" (335), "Recebe sempre 

os votos, o que souber misturar o útil ao agradável, pois deleita e ao mesmo tempo ensina o leitor" (340-

345). Cf. Horácio, Arte Poética, ed. R.M. Rosado Fernandes, 3ª ed., Editorial Inquérito, Lisboa, 1984, pp. 

105 e 107. 
38 Dante Alighieri (1265-1321) foi autor de poemas líricos, de uma obra filosófica inacabada e da sua 

obra-prima Divina Commedia (1307/1314?). O tratado latino De vulgari eloquentia ficou inacabado, 

contendo um estudo sobre a forma da linguagem vernácula mais apropriada à poesia 'elevada', seguido do 

início de uma discussão acerca da técnica da canzone; tratou-se, assim, de uma obra pioneira na área da 

história linguística. 
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Cícero e de Quintiliano, foram finalmente recuperados. Mas a poética renascentista, 

embora veja os meios poéticos como mimese ou imitação, continua a defender a sua 

finalidade na perspectiva horaciana de prazer e instrução; as regras poéticas tornam-se 

prescritivas, particularmente no caso das unidades dramáticas, representadas na Art 

Poétique (1674) de Boileau, que contém sobretudo conselhos práticos e enunciações de 

gosto.39 A ênfase do século XVIII na imitação, tal como acontece na crítica classicista 

de Johnson, não é no entanto mimética mas formal: o conceito de Natureza passa a 

implicar algo mais do que aquilo que é captado pelos sentidos. Mas, durante este século, 

a Retórica separa-se da Lógica e assiste-se ao nascimento da Estética como disciplina 

filosófica, mais do que literária 40; enquanto que a Retórica agonizante se vai reduzindo 

a uma confusa classificação de figuras e tropos, uma profunda reflexão sobre a 

linguagem e o pensamento é levada a cabo por filósofos como Locke, Leibnitz, Hume e 

Kant. 

 Foi, assim, apenas na viragem para o século XIX que a poética ocidental se 

começou a desligar verdadeira e completamente das premissas aristotélicas e miméticas. 

Immanuel Kant e Friedrich Hegel elaboraram uma nova metafísica em que o objecto é 

concebido em termos da sua representação cognitiva pelo sujeito.41 A poética romântica 

afasta-se por completo da concepção da poesia como uma imitação do mundo exterior, 

em favor de uma ênfase mais criativa na expressão pelo poeta de uma visão que 

transcende o meramente pessoal, baseada numa concepção criativa da imaginação 

                                                           
39 Nicholas Despreaux-Boileau (1636-1711), poeta e crítico francês, amigo de Molière, La Fontaine e 

Racine, foi o modelo e o 'legislador' do neoclassicismo francês. Boileau escreveu uma dúzia de epístolas e 

de sátiras, mas foi na sua Art Poétique  um poema de quatro Cantos de grande espírito e elegância  que 

ele definiu os cânones do 'gosto' literário e os princípios de composição e de crítica poética. De entre os 

autores ingleses neoclássicos, os mais profundamente influenciados pela sua obra crítica foram Dryden, 

Pope e Addison. A arte poética de Alexander Pope, resumida no seu poema An Essay on Criticism (1711), 

parece ter-se inspirado nessa obra de Boileau. 
40 Em 1750, Alexander T. Baumgarten publicou Aesthetica, um tratado sobre a crítica do gosto 

considerada como teoria filosófica. Gradualmente, o termo estética passou a designar tudo aquilo que diz 

respeito à crítica do belo ou à teoria do gosto. 
41 I. Kant (1724-1804), professor de Lógica e Metafísica em Könisberg (Prússia), escreveu várias obras 

filosóficas, entre as quais Crítica da Razão Pura (1781), Crítica da Razão Prática (1788) e Crítica da 

Faculdade do Juízo (1790). No seu pensamento dualista sobressai a noção de que o conhecimento é o 

resultado da conjugação dos sentidos com o entendimento; por outro lado, o mundo natural tem um certo 

desígnio e o homem é visto como o seu centro, um ser livre e imortal no seu credo em Deus. A filosofia 

kantiana foi posteriormente desenvolvida e profundamente modificada por Fichte, Schelling e Hegel. Por 

seu turno, Georg W. Friedrich Hegel (1770-1831), que escreveu Fenomenologia do Espírito (1807), 

Lógica (1812-16) e Filosofia do Direito (1820), procurou unificar o dualismo essencial de Kant 

(natureza/espírito; objecto/sujeito), tendo representado o problema da evolução histórica através da noção 

de Weltgeist e da dialéctica da 'tese-antítese-síntese'. 
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intelectual.42 Os românticos revoltaram-se igualmente contra o que viam como 

formalismo inerte e mecanicista da retórica neoclássica, tal como a "dicção poética". De 

entre os documentos-chave da poética romântica, salientam-se os seguintes: as palestras 

berlinenses de A. W. Schlegel sobre a teoria da arte (1801-2), o Prefácio de Wordsworth 

à terceira edição de Lyrical Ballads (1802); a Biographia Literaria (1817) de Coleridge, 

especialmente o capítulo 13; a platónica Defence of Poetry (1821) de Shelley; e as 

palestras de Hegel sobre estética (1820-29). A poética romântica durou mais de um 

século, tendo tido uma manifestação tardia na teoria expressionista de Croce, 

nomeadamente no seu conceito de arte como 'intuição lírica'.43 

 Na primeira metade do século XX, os movimentos de crítica literária 

introduziram a distinção entre discurso literário e não-literário. O formalismo russo 

(1919-30) reagiu contra a indefinição pós-romântica com o retorno à palavra, ao 

mecanismo literário e às relações estruturais, fazendo da literariedade 44 a característica 

definidora da arte verbal e debruçando-se sobretudo sobre a teoria da versificação. A 

estes movimentos opuseram-se, na segunda metade do século, outros em que a distinção 

entre obras literárias e não-literárias é dissolvida, usualmente em favor de uma 

caracterização mais lata e sinóptica de discurso como sistema, e em que o conceito de 

texto é alargado a todos os artefactos e instituições humanas. O estruturalismo 

desenvolveu-se com base no modelo da linguística, tentando cobrir as regras e 

convenções subjacentes ao sistema literário. Os estruturalistas franceses, como Barthes, 

Genette e Todorov, defenderam que a ênfase da poética tinha sido transferida da obra 

literária como texto para o sistema que lhe dá origem. Culler sugeriu que a poética 

estruturalista visa o conhecimento do modo de funcionamento da instituição da 

                                                           
42 J. Cohen refere, a propósito, o seguinte: "[...] a palavra "poesia" no seu sentido moderno, em que 

designa uma determinada categoria do belo, data precisamente da época romântica. O romantismo não 

inventou a poesia, mas podemos dizer que a descobriu." E Cohen cita mesmo Jean Wahl (em Poésie, 

Pensée, Perception, [1948]: "só a poesia romântica se conhece a si mesma como poesia." (Cf. Cohen, 

pp.28-29). 
43 Cf. B. Croce, Estetica comme Scienza dell' Espressione e Linguistica Generale: Teoria e Storia, 

Adelphi Edizioni, Milano, 1990 ("II. L'Intuizione e l'Arte"), pp. 17-28. Benedetto Croce (1866-1952), 

filósofo, historiador e crítico italiano, cuja teoria estética e crítica (publicada na sua revista La Critica, de 

1903 a 1944) foi profundamente influente, sobretudo Estetica come scienza dell'espressione (1902), mas 

também outros ensaios como, por exemplo, La Poesia (1936). 
44 O vocábulo criado por Roman Jakobson é literaturnost: "Assim, o objecto da ciência da literatura não é 

a literatura, mas a literariedade, isto é, o que faz de uma determinada obra uma obra literária." (Citado em 

Aguiar e Silva, Op. Cit., p.15). "'Literariness', in other words, the transformation of a verbal act into a 

poetic work and the system of devices that bring about such a transformation, is the theme that the linguist 

develops in his analysis of poems" (Cf. "Retrospect", in Selected Writings, Op. Cit., p. 766). 
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literatura. Barthes, por seu lado, defendeu que a ciência da literatura tem como objectivo 

saber os processos de formação do significado.45 O resultado deste trabalho 

materializou-se numa teoria dos signos ou semiótica. 

Mas estes teóricos esqueceram a influência das convenções sociais no processo 

interpretativo; Jacques Derrida veio pôr em causa a capacidade de fixar o significado; a 

crítica desconstrucionista pretendeu, assim, mostrar que as obras literárias não têm 

hipótese de controlar o seu significado (em perpétua mutação).46 Os críticos deviam 

voltar-se novamente para a análise textual, que Paul de Man designa como crítica 

retórica; pretende-se, agora, mostrar a falta de união e de coerência no interior do 

significado e a forma como significados antitéticos ou opostos aos pretendidos pelo 

escritor se podem gerar.47 A década de 80 testemunhou um reverso na crítica literária e 

poética para as áreas da crítica feminista, da raça, cultura, poder, ideologia e história. 

Estes movimentos restauraram alguma da riqueza da experiência literária anteriormente 

caracterizada por uma excessiva aridez, insularidade e teorização, onde o texto se tinha 

tornado um mero pretexto. Não devemos, no entanto esquecer que os problemas do 

significado e da interpretação, centrais para o conhecimento da natureza da linguagem e 

da literatura (consequentemente, da poesia), não ficam resolvidos.48 

 

 A maior parte das teorias sobre a poesia têm em consideração o facto de que esta 

se trata de algo fabricado, um produto da arte ou mestria (do grego technè), não 

encontrado na natureza, e por isso na dependência de inúmeros factores.49 O poema é, 

assim, algo produzido por um poeta, relacionando-se através do seu assunto com um 

universo de seres humanos, objectos e acontecimentos, e é dirigido, ou tornado 

acessível, a uma audiência de ouvintes ou leitores. A ênfase respectiva em cada um 

                                                           
45.Ver as seguintes obras: Tzvetan Todorov, Poética (trad. de Carlos da Veiga Ferreira), Teorema, 

Lisboa, 1986; Roland Barthes, Oeuvres Complètes (ed. Eric Marty), Éditions du Seuil, Paris, 1993-95; 

Gérard Genette, Palimpsestes. Literature au second degré, Éditions du Seuil, Paris, 1992; Jonathan 

Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, linguistics and the study of literature, Routledge, London, 

1994. 
46 Cf. Jacques Derrida, Teoría literaria e deconstrucción (trad. Manuel Asensi), Arco-Libros, Madrid, 

1990. 
47 Cf. Paul de Man, A Resistência à Teoria, (trad. Teresa Louro Peres), Colecção Signos, Edições 70, 

Lisboa, 1989. 
48 Joaquim Magalhães mostrou ter noção desse facto ao afirmar que "A linguagem poética não é um 

instrumento da razão ou da sensibilidade. É a razão e a sensibilidade no seu decurso, e é esse ser que se 

ergue no ser do outro que recebe essa linguagem da poesia." (Op. Cit., p. 48). 
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destes quatro elementos fundamentais teria, segundo Abrams, dado origem a quatro 

orientações ou tipos globais de teorização sobre a poesia: as teorias miméticas, as teorias 

pragmáticas, as teorias expressivas e as teorias objectivas.50 

 

 A orientação mimética ou explicação da arte como essencialmente uma imitação 

de aspectos do universo é provavelmente a teoria estética mais primitiva, embora surja 

apenas pela primeira vez, de forma registada, nos diálogos socráticos de Platão 

(nomeadamente no Livro X da República). Segundo Sócrates 51, as artes da pintura, 

poesia, música, dança e escultura são todas elas imitações. Mas a arte imita apenas o 

mundo das aparências e não o das essências; daí lhe advém o seu baixo estatuto: a 

poesia, como arte, pertence a uma terceira categoria que inclui o mundo das sombras, 

das imagens reflectidas e das belas artes. Assim, um poema é uma imitação de uma 

imitação, "três vezes afastada da realidade", e é composto não através de sabedoria mas 

de inspiração resultante de uma "loucura momentânea" do poeta. Platão realça que os 

efeitos da poesia são negativos porque ela representa aparência em vez de verdade e 

alimenta os sentimentos em vez da razão. Além disso, o poema rivaliza com o trabalho 

do artesão, do estadista, do moralista e do filósofo, acrescido da desvantagem de ser 

julgado pelos critérios universais de verdade, beleza e bondade.52 Aristóteles, na sua 

Poética, também define poesia como imitação, mas difere radicalmente de Platão 

porque não considera a existência de um mundo transcendental e não vê a poesia (na 

condição de imitação de modelos do mundo dos sentidos) numa perspectiva pejorativa; 

pelo contrário, a poesia surge como mais filosófica do que a história porque formula 

                                                                                                                                                                          
49 Joaquim Magalhães afirma mesmo que "A poesia é um campo retórico. Tudo o que nela nasce, a 

própria ideia de comunicação, é um fabrico entre-posto." (Op. Cit., p. 46). 
50 Meyer Howard Abrams, na sua obra seminal já referida atrás, The Mirror and The Lamp. Romantic 

Theory and the Critical Tradition [1953], afirma: "Four elements in the total situation of a work of art are 

discriminated and made salient, by one or another synonym, in almost all theories which aim to be 

comprehensive. [...] On this framework of artist, work, universe, and audience I wish to spread out various 

theories for comparison. [...]" (Op. Cit., p. 6). 
51 Sócrates (469-399 AC), o filósofo ateniense que se dedicou à instrução oral pública e que, acusado de 

corromper os jovens, foi condenado à morte. Não tendo deixado nenhuma obra escrita, os seus métodos 

de ensino foram preservados nos diálogos de Platão. 
52 "[...] o criador de fantasmas, o imitador, [...] nada entende da realidade, mas só da aparência." (601b), 

"[...] a pintura e, de um modo geral, a arte de imitar, executa as suas obras longe da verdade" (603a), "o 

poeta imitador instaura na alma de cada indivíduo um mau governo, lisonjeando a parte irracional" 

(605b). Cf. República, Op. Cit., Livro X, pp. 464, 468 e 472. 
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conceitos universais.53 O termo imitação é também específico às artes apenas, assim 

como o objectivo final de proporcionar prazer ou emoção.54 

 A doutrina mimética floresceu, numa grande variedade de aplicações 

sistemáticas, através do Renascimento até bem dentro do século XVIII. Por exemplo, 

Charles Batteux viu no princípio da imitação a ideia distinta e clara a partir da qual se 

propôs deduzir a natureza e as regras das várias artes, ou seja, uma teoria do gosto.55 Em 

Inglaterra, Richard Hurd declarou que "all poetry, to speak with Aristotle and the Greek 

critics (...) is, properly, imitation ... having all creation for its object" ("Discourse on 

Poetical Imitation", 1751).56 Na Alemanha, Lessing propôs-se estabelecer os princípios 

estéticos através de uma lógica indutiva, mas também chegou à conclusão de que a 

poesia, tal como a pintura, é essencialmente imitação, havendo diferença apenas nos 

meios utilizados (Laokoön, 1766).57 Por seu turno, Thomas Twining (na sua tradução da 

Poética de Aristóteles, 1789) distingue entre artes cujo meio é icónico, ou que se 

assemelham àquilo que denotam, e artes que são significantes apenas por convenção; 

segundo ele, a poesia dramática é o único tipo de poesia que poderá ser considerada 

propriamente como imitação.58 Durante os séculos XIX e XX, a doutrina mimética foi 

sendo empregue pelos proponentes do realismo artístico ou em teorias limitadas aos 

géneros literários mais realistas. As teorias representacionistas foram exprimidas 

sobretudo pelos expoentes da ficção naturalista e da poesia imagista 59, assim como 

pelos críticos marxistas que afirmam que a grande literatura reflecte (ou deveria 

                                                           
53 "[...] a poesia é algo de mais filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela principalmente 

o universal, e esta, o particular." (Poética, IX, 145b, Op. Cit., p. 115). Além disso, Aristóteles mostra-se 

mais sistemático e pioneiro ao definir os vários tipos de poesia (Poesia Épica, Tragédia, Comédia e Poesia 

'Ditirâmbica'). 
54 Teorias críticas posteriores tentaram elevar a poesia do estatuto inferior que Platão lhe conferiu. Por 

exemplo, os autores neoplatónicos italianos do século XVI defenderam que a poesia imita as Formas 

eternas. O mesmo sucedeu com alguns filósofos românticos alemães, como Schelling e Novalis; e, 

posteriormente, com o próprio P.B. Shelley na sua Defence of Poetry. No entanto, o conceito de arte 

como reproduzindo aspectos do mundo sensível tem sido muito mais comum nas teorias miméticas do que 

na sua variante neoplatónica ou transcendental. 
55 Cf. Les Beaux Arts réduits à un même principe, Paris, 1747, pp. i-viii. 
56 Cf. The Works of Richard Hurd, London, 1811, II, pp. 111-112. 
57 Gotthold Ephraim Lessing (1729-87) procurou, no entanto, distinguir definitivamente a arte verbal da 

arte plástica, refutando a equiparação dos meios estéticos (implícita no tema neoclássico de ut pictora 

poesis) e dando relevo em vez ao poder inigualável da poesia, na libertação da mente através da 

imaginação. 
58 Cf. Aristotle's Treatise on Poetry, London, 1789, pp. 4, 21-2, 60-61. 
59 O movimento designado 'Imagism' (1910-17) surgiu como uma reacção ao romantismo e resultou em 

parte da filosofia estética de T. E. Hulme. A sua primeira antologia, Des Imagistes (1914) foi editada por 
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reflectir) a realidade objectiva da nossa era burguesa.60 Na orientação mimética, os 

objectos ou qualidades são concebidos como inerentes à constituição do universo; o 

génio do poeta é sobretudo explicado quer através da sua acuidade de observação, 

permitindo-lhe descobrir aspectos da realidade anteriormente ignorados, quer através do 

seu talento artístico, que lhe permite seleccionar e ordenar mesmo os elementos mais 

familiares em novas combinações que nos surpreendam pela sua veracidade.61 

 

 A orientação pragmática da poesia coloca o poema numa relação meios-

finalidade (ou seja, como um meio para atingir um fim determinado), encarando o 

assunto e o modo de imitação como essenciais para a produção de certos efeitos no 

leitor. Sir Philip Sidney, em The Apologie for Poetry (c.1580), expõe a sua formulação 

típica, que associa mimese a orientação pragmática: "Poesy therefore ... is an arte of 

imitation ... a speaking picture: with this end, to teach and delight."62 Deste modo, o 

centro de interesse tinha sido transferido para a audiência; os géneros poéticos eram 

discutidos e classificados com base no ponto de vista dos efeitos morais e sociais que se 

propunham atingir. Esta perspectiva teve a sua origem na teoria clássica da retórica, 

sobretudo como instrumento de persuasão.63 A maioria dos humanistas do 

Renascimento, como Sidney, fizeram do proveito moral o objectivo último da poesia, 

apresentando como secundários os objectivos do prazer e da emoção. 

A orientação pragmática enfatizou a importância do estabelecimento de um 

sistema de regras e de máximas universais que pudessem orientar o poeta no seu ofício. 

A partir de Dryden 64, e até ao século XVIII, tornou-se mais comum subordinar a 

composição poética à finalidade de proporcionar prazer ao leitor. Por exemplo, James 

                                                                                                                                                                          

Ezra Pound e inclui, entre outros, poemas seus e de James Joyce. A poesia imagista é caracterizada por 

poemas muito curtos de cadência musical, sem abstracção e com imagens fortes e precisas. 
60 A crítica literária marxista pretende reconhecer na literatura (tanto na sua forma como no seu conteúdo) 

uma influência profunda de forças históricas, económicas e sociais, muito embora o próprio Marx (do 

mesmo modo que Engels) não tenha propriamente desenvolvido uma teoria estética sistemática. 
61 Ver Abrams, The Mirror and the Lamp ... Op. Cit. ("ii. Mimetic Theories", pp. 8-14). 
62 Ver An Apology For Poetry, Visvanath Chatterjee (ed.), Op. Cit., p.7. 
63 O grande exemplo clássico da aplicação do ponto de vista retórico à poesia foi a Ars Poetica de 

Horácio, que defendia que o objectivo principal do poeta era o de instruir ou de proporcionar prazer ou, 

melhor ainda, de juntar ambos (Cf. Arte Poética, Op Cit., p. 105). A crítica posterior acrescentou um 

terceiro termo, também proveniente da Retórica, a emoção. 
64 John Dryden (1631-1700), que foi poeta, dramaturgo e crítico, defendeu constantemente a sua prática 

literária. A sua primeira grande obra crítica foi Of Dramatick Poesie (1668), tendo escrito muitos outros 

ensaios e prefácios críticos. Mas a sua obra-prima tanto na qualidade de crítico como de tradutor foi 

Fables Ancient and Modern (1700). 
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Beattie defende que "The end of poetry is to please" 65; também Richard Hurd (em 

"Dissertation on the Idea of Universal Poetry", 1766) afirma que "When we speak of 

poetry, as an art, we mean such a way or method of treating a subject, as is found most 

pleasing and delightful to us."66 Esta concepção implica que o poeta possua um 

conhecimento empírico da psicologia (ou da mente) do leitor. Samuel Johnson, para 

quem toda a grande poesia consiste na expressão renovada de verdades universais ou 

gerais (recolhidas na observação da natureza), afirma, no entanto, que "the end of poetry 

is to instruct by pleasing", enfatizando também que "it must please without violating the 

standards of truth and virtue", e alertando para a função moralizadora da poesia: "it is 

always a writer's duty to make the world better" (Preface to Shakespeare, 1765). 67 Mas, 

mesmo durante o século XIX, houve quem defendesse, como o influente crítico Francis 

Jeffrey, que o critério principal da escrita poética deveria ser "to please the least 

common denominator of public taste, ...".68 Assim, em termos quer da duração quer do 

número de defensores, a orientação pragmática foi a principal atitude estética do mundo 

ocidental. Os críticos pragmáticos da poesia são reconhecíveis pela sua tendência para 

encarar um poema como um objecto acabado, o produto de uma arte ou ofício, que foi 

deliberadamente concebido (através de um sistema prescritivo) para atingir fins pré-

estabelecidos.69 

 

 Com o passar do tempo, e particularmente depois das contribuições psicológicas 

de Hobbes e Locke no século XVII 70, a constituição mental do poeta, a qualidade e o 

                                                           
65 Cf. Essays on Poetry and Music as they affect the Mind, 3rd edition, London, 1779, p. 10. 
66 Cf. The Works of Richard Hurd, Op. Cit., p. 60. 
67 Cf. The Works of Samuel Johnson, ed. Arthur Murphy, London, 1824, IV, p. 23. Samuel Johnson 

(1709-84) foi uma figura dominante na discussão sobre a poesia, muito embora os seus escritos críticos 

tenham incidido não tanto sobre uma arte poética específica mas sobre os sucessos e 'deficiências' de 

poetas individuais (em Lives of the Poets, 1779-81). 
68 Cf. Edinburgh Review, VIII, 1806, pp. 459-60 (Ver Abrams, p. 340 n. 68). 
69 Ver Abrams, Op. Cit. ("iii. Pragmatic Theories", pp. 14-21). 
70 Thomas Hobbes (1588-1679) assemelha-se a Francis Bacon na importância prática ou utilitária que 

atribui ao conhecimento, cuja base é a sensação. A sua teoria literária surge na resposta (1650) à 

dedicatória feita por D'Avenant a Gondibert. Hobbes crê que a poesia "should avert men from vice and 

incline them to virtuous and honourable actions; além disso mantém que "Judgement begets the strength 

and structure, and Fancy [...] the ornaments of a Poem" (citado em The Oxford Companion to English 

Literature, Margaret Drabble, ed., Oxford University Press, 1995, p.471). As suas obras filosóficas 

incluem títulos como Human Nature (1650), De Corpore (1655-56) e De Homine (1658). 

    John Locke (1632-1704), cuja principal obra filosófica é o Essay concerning Human Understanding 

(1690), onde analisa a filosofia da mente, teve um grande impacto sobre escritores como Lawrence Sterne 
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grau do seu génio, assim como o inter-relacionamento das suas faculdades no acto de 

composição, foram recebendo uma atenção redobrada. A ênfase foi-se deslocando cada 

vez mais para o génio natural do poeta, a imaginação criativa e a espontaneidade 

emocional. Deste modo, na orientação expressiva da poesia, o poeta desloca-se para o 

centro do esquema e torna-se o principal gerador do assunto, dos atributos e dos valores 

de um poema. A fonte histórica que mais defendeu este ponto de vista foi o tratado  

Sobre o Sublime de Longino, em que a qualidade estilística da sublimidade é definida 

pelo seu efeito de ekstasis ou de transporte e tem a sua origem nos poderes expressivos 

(na sua maioria inatos) possuídos pelo autor, nomeadamente a sua grandeza de 

concepção e, sobretudo, a sua paixão inspirada e veemente.71 A influência do ensaio 

longiniano foi imensa quando se tornou conhecido no terceiro quartel do século XVII; a 

sua ênfase no pensamento e na paixão foi alargada e aplicada à poesia como um todo. O 

seu efeito na teorização foi complementado por conceitos primitivistas que viam as 

origens da linguagem e da poesia nas exclamações e efusões emocionais, assim como 

pela ascensão da chamada "grande lírica" (corporizada pela ode pindárica). Por volta de 

1725, Giambattista Vico combinou estas e outras doutrinas para formular a sua tese de 

que a primeira linguagem (depois do Dilúvio) era dominada pelos sentidos, pela paixão 

e pela imaginação; em Vico, podemos encontrar o conceito basilar da origem e natureza 

expressiva comuns à poesia, ao mito e à religião (mais tarde desenvolvido, por exemplo, 

por Croce).72 

 Em França, Condillac formula uma teoria sobre a poesia como resultado das 

suas investigações sobre as origens do conhecimento e da linguagem. Ele situa a 

linguagem figurativa na origem dos sons articulados e especula sobre a origem poética 

                                                                                                                                                                          

devido às suas teorias sobre a associação aleatória das ideias e sobre a natureza da sensação (ver Kenneth 

MacLean, John Locke and English Literature of the Eighteenth Century [1936]). 
71 O tratado crítico grego foi escrito provavelmente no século I. A primeira tradução inglesa, feita por 

John Hall, surgiu em 1652, mas foi apenas com o aparecimento da versão francesa de Boileau (1674) e a 

sua influência sobre Dryden que o conceito de chama criativa se tornou popular. Cf. Demetrio Sobre el 

Estilo. Longino Sobre lo Sublime, ed. de José Garcia López, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1979 

(sobretudo pp. 147-217). 
72 G. Vico (1668-1744), filósofo italiano cuja obra principal, Principii di una scienza nuova intorno alla 

natura delle nazioni (1725), desenvolve uma teoria histórica cíclica, ciclos recorrentes de barbárie, 

heroísmo e razão. A linguagem da poesia, sendo metafórica e sensual, floresce sobretudo nas idades 

heróicas, ao passo que a prosa surge com a idade da razão. Cf. Ciencia Nueva, ed. Rocío de la Villa 

Ardura, Tecnos, Madrid, 1995. 
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da linguagem.73 Mas a sua influência aparece de modo mais proeminente na poética 

romântica formulada por Rousseau e por Diderot. O primeiro apoiou a tese de Condillac 

de que a primeira linguagem foi constituída por gritos e gestos naturais, estabelecendo 

no entanto uma distinção teorética entre gestos e palavras, considerando estas como 

filhas das paixões ou das necessidades morais; a linguagem tem a sua origem não no 

raciocínio mas no sentimento e as linguagens dos primeiros homens eram as linguagens 

dos poetas (na sua origem, a poesia identifica-se com a linguagem).74 A poética 

formulada por Diderot vê a poesia como mais próxima do gesto, fundindo movimento e 

simultaneidade e pintando um "quadro comovente" da alma.75 Mais tarde, Humboldt 

coloca a hipótese de que a rédea livre do espírito proporcionada pela poesia 

provavelmente precedeu e originou a instituição fundamentalmente intelectual da 

prosa.76 

 No decurso do século XVIII, verificou-se uma tendência para tratar a poesia, 

embora ainda dentro de um enquadramento pragmático, como primordialmente um uso 

emocional (oposto a um uso racional) da linguagem, especialmente entre entusiastas 

longinianos como John Dennis, Bishop Lowth e Joseph Warton.77 Uma preocupação 

conceptual relativamente à natureza e ao papel da poesia tornou-se, sobretudo na 

segunda metade do século XVIII, um dos assuntos principais dos maiores escritos 

filosóficos, políticos e estéticos da época. Por exemplo, Burke conclui que a linguagem 

poética não é imitativa e que as palavras usadas na poesia nos podem afectar mais 

fortemente do que as coisas que elas representam.78 Mais para o final do século, 

podemos encontrar teorias inequivocamente expressivas da poesia como baseada nas 

                                                           
73 Cf. Abée (Etienne Bonnot) de Condillac (1715-80), Essai sur l'origine des connoissances humaines 

(1746). 
74 Cf. Jean-Jacques Rousseau (1712-78), Essai sur l'origine des langues [1740/50], ed. Jean Starobinski, 

Gallimard, Paris, 1990, pp. 66-70. Ver igualmente Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité 

parmi les hommes (1754). 
75 Denis de Diderot (1713-84). Cf. Oeuvres Ésthetiques, ed. Paul Vernière, Dunod, Paris, 1994. 
76 Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Über die Kawisprache auf der Insel Java (1836).  
77 J. Warton (1722-1800), em An Essay on the Writings and Genius of Pope  (1756, 1782), faz uma 

distinção entre os poetas do 'sublime e patético' e os poetas do "wit and sense", considerando o 'wit' e a 

sátira como transitórios e a natureza e a paixão como eternas. 
78 Edmund Burke (1729-97), em A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 

the Beautiful (1757), examina a composição psico-fisiológica dos sentimentos do sublime e do belo; a 

percepção da beleza é considerada como independente da razão e da proporção racional. Cf. ed. David 

Womersley, Penguin Books, Harmondsworth, 1998. "[...] poetry, taken in its most general sense, cannot 

with strict property be called an art of imitation." (Sect. VI, p. 195); "[...] there are no tokens which can 
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faculdades e sentimentos do poeta (por exemplo, "Essay on the Arts Called Imitative", 

1772, de Sir William Jones e "Nature of Poetry", inserido na obra de Hugh Blair, 

Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, 1783). 

Os teóricos românticos alemães, como os irmãos Schlegel, Schleiermacher e 

Tieck, formularam a visão expressiva na terminologia do idealismo pós-kantiano; e o 

poeta Novalis 79 é conhecido como tendo afirmado em Die Fragmente que "poetry is 

representation of the spirit, of the inner world in its totality".80 Na Alemanha, o rápido 

desenvolvimento da poética romântica deveu-se a duas correntes críticas muito 

influentes, embora nem sempre compatíveis: a teoria crítica de Friedrich Schlegel 

(1772-1829) e a epistemologia crítica de Immanuel Kant. Através da análise do sublime 

como a única ligação entre a acção moral e o conhecimento científico, Kant fez da sua 

Kritik der Urteilskraft (1790) a articulação seminal de uma poética romântica que 

encontraria a ponte para o sublime como tal dentro da poesia. Por outro lado, a 

afirmação geralmente encarada como se tratando da primeira definição imediata de 

'poética romântica' é de Friedrich Schlegel: "Poesia romântica é uma poesia progressiva 

e universal" (Athäneums Fragmente, 1798). Esta definição aponta para uma concepção 

de poesia romântica como não-histórica, não-genérica e não-prescritiva: o que é a poesia 

é infinito, como consequência da sua própria e eterna auto-crítica (ibidem).81 Por sua 

vez, Friedrich Schleiermacher (1768-1834) adapta esta concepção à sua teoria da 

interpretação textual infinita.82 

 Em Inglaterra, o Prefácio de William Wordsworth (1770-1850) a Lyrical Ballads 

(1800), herdeiro deste novo modo de pensamento, rapidamente se transformou na mais 

importante afirmação da teoria emotiva da poesia ("[poetry] takes its origin from 

emotion"), assim como na concepção do poeta como "a more lively sensibility, [and] a 

                                                                                                                                                                          

express all the circumstances of most passions so fully as words [...] able to affect us often as strongly as 

the things they represent, and sometimes much more strongly." (Sect. VII, pp. 196 e 199). 
79 Pseudónimo de Friedrich Leopold von Hardenberg (1772-1801), autor de poemas religiosos, místicos e 

seculares, incluindo Hymnen an die Nacht (1800), e de romances como Heinrich von Ofterdingen (1802). 
80 Cf. Romantische Welt: Die Fragmente, ed. Otto Mann, Leipzig, 1939, p. 326. A nova postura 

relativamente à poesia foi anunciada em França, de forma pioneira, por Mme. de Stäel na sua De 

L'Allemagne (1813). 
81 Cf. Fragmento 116, Athenaeum: Eine Zeitschrift, 1798-1800, vol. I, Wissenschafliche 

Buchgesellschaft, Darmstadt, 1992, p. 50. Schlegel foi influenciado pela obra de Friedrich von Schiller, 

Über Naïve und sentimentalische Dichtung (1795), e pelas ideias de J.G. Fichte (1762-1814), tendo 

também ele próprio influenciado autores como Jean Paul Richter (1763-1825). 
82 Cf. Monologen (1800), ed. F.M. Schiele and Hermann Mulert, 2d ed., Leipzig, 1914. 
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more comprehensive soul".83 A sua formulação-chave, por duas vezes reiterada, é a de 

que a poesia consiste "[in] the spontaneous overflow of powerful feelings".84 Esta 

metáfora indica que a fonte do poema deixou de ser o mundo exterior para passar a ser o 

próprio poeta; os elementos que, exteriorizados, se tornam assunto do poema são os 

próprios sentimentos do poeta. Além do mais, o processo poético deixou aparentemente 

de ser calculado ou estudado para passar a ser intrinsecamente espontâneo e natural. 

Embora Wordsworth ainda conceda que a reflexão prévia e a prática poética possam ser 

relevantes 85 e tenha em consideração o público leitor ao insistir que "poets do not write 

for poets alone, but for men" 86, seguidores seus (tal como Keble, J.S. Mill e Carlyle) 

viram nessa concessão precisamente a qualidade que podia invalidar um poema. 

"Poetry", afirma Mill , "is feeling, confessing itself to itself in moments of solitude." 87 

Thomas Carlyle (1795-1881) expõe directamente aquilo que estava apenas latente na 

crítica romântica, nomeadamente que "the characteristic of right performance is a 

certain spontaneity, an unconsciousness" e que o poeta é um vidente ("seer"), 

divinamente inspirado.88 Mas, no geral, as alterações mais drásticas aos lugares-comuns 

da tradição crítica anterior podem ser resumidas a três. No respeitante aos modos 

poéticos, a poesia lírica é vista como a expressão sentimental mais pura, "more 

eminently and peculiarly poetry than any other...".89 No que concerne a espontaneidade 

como critério, a poesia natural é encarada como "poetry in a far higher sense, than any 

other; since ... human feeling, enters far more largely into this than into the poetry of 

culture".90 Relativamente ao mundo exterior, é-lhe dada apenas uma importância 

                                                           
83 Cf. Preface [1800], in Foakes, Romantic Criticism ... Op. Cit., pp. 43 e 34. 
84 A versão integral dessa formulação de Wordsworth reza assim: "[...] Poetry is the spontaneous 

overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquillity [...]" (Cf. Foakes, 

Romantic Criticism ... Op. Cit., p. 43). 
85 "[...] Poems to which any value can be attached, were never produced on any variety of subjects but by 

a man who being possessed of more than usual organic sensibility had also thought long and deeply." (Op. 

Cit., p. 27; a ênfase é nossa). 
86 Id. Ibid., p. 40. 
87 Cf. "What is Poetry" [1833], in Foakes, Romantic Criticism ..., Op. Cit., p. 158. O resto da definição 

sugerida por Mill é a seguinte: "[...] and embodying itself in symbols, which are the nearest possible 

representations of the feeling in the exact shape in which it exists in the poet's mind." John Stuart Mill 

(1808-73), filho de James Mill e co-fundador da 'Utilitarian Society', sofreu uma crise intelectual grave 

em 1826 que o fez encontrar na poesia, particularmente na de Wordsworth, uma nova vontade de viver. 

Mill é, assim, uma prova viva do poder regenerador da poesia. 
88 Cf. "Characteristics" [1831], in Foakes, Romantic Criticism ... Op. Cit., pp. 147 e 143. 
89 Cf. Mill, "Two kinds of Poetry or Thoughts on Poetry and its Varieties" [1833], in Foakes, Romantic 

Criticism ..., Op. Cit., p. 167. 
90 Id. Ibid., p. 169. 
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correlativa como estímulo, pretexto, projecção ou símbolo, "... the nearest possible 

representation of the feeling in the exact shape in which it exists in the poet's mind." 91 

No que diz respeito à audiência, esta é reduzida a um único membro que consiste no 

próprio poeta, "All poetry is of the nature of soliloquy." 92 

 Uma das características de Wordsworth e dos críticos românticos posteriores é a 

atribuição de uma prioridade sistemática à natureza e estatutos da chamada "poetic 

diction" (ou linguagem poética).93 O objectivo imediato do Prefácio às Lyrical Ballads 

era precisamente o de explicar a razão pela qual os poemas ali presentes diferiam 

materialmente das concepções anteriores de poesia: a sua linguagem era "the language 

really spoken by men". A argumentação contra a necessidade de uma linguagem poética 

muito elaborada e de uma diferença essencial entre poesia e prosa, derivou da convicção 

de que as paixões se exprimem melhor na linguagem não-sofisticada da vivência rústica, 

que Wordsworth (relembrando Rousseau) encara como uma linguagem mais 

permanente ou filosófica do que a dos poetas.94 Wordsworth, Hazlitt, Mill, e muitos 

outros seus contemporâneos, ao conceberem a poesia como a linguagem do sentimento, 

pensavam no poema lírico (em vez do épico ou da tragédia) como a forma exemplar. 

Introduziram igualmente a inovação romântica de apresentar a poesia como uma antítese 

da ciência.95 Por outro lado, o requisito principal da excelência ou competência poética 

passou a ser a sinceridade, em vez do critério de veracidade.96 

                                                           
91 Id. Ibid., p. 170. 
92 Cf. Mill, "What is Poetry?" [1833], Op. Cit., p. 158. 
93 "Poetic diction" era a expressão usada para um estilo poético prevalecente durante o século XVIII e 

caracterizado por um ou mais dos seguintes aspectos: uso de epítetos rebuscados; uso artificial e ornado; 

referências clássicas; figuras de estilo complexas; arcaísmos; e ordem das palavras pouco usual. O ponto 

de vista de que a poesia e a prosa deviam ter convenções distintas e que, por isso, também deviam 

caracterizar-se por estilos e usos diferentes, prevaleceu até ao século XVIII. 
94 Cf. Preface [1800], in Foakes, Romantic Criticism ..., p. 27. Esta noção é igualmente reminiscente de 

Schopenhauer, segundo o qual os melhores autores escrevem objectivamente, empregando os meios 

concretos da linguagem de todos os dias, usando "palavras comuns para dizer coisas incomuns". Cf. 

Arthur Schopenhauer, Esboço de história da teoria do ideal e do real: (dos parerga e paralipomena), 

Biblioteca Filosófica, Atlântida, Coimbra, 1966, p. 10. 
95 Segundo Lubomír Dolezel, a poética de Wordsworth inclui um postulado da especificidade da 

linguagem poética face à linguagem científica: a verdade da poesia "não é individual e local mas geral e 

operante; não se apoia em depoimentos externos, mas é transportada viva no coração pela paixão". Cf. A 

Poética Ocidental .Tradição e Inovação (prefácio de Carlos Reis e tradução de Vivina Figueiredo), 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1990, p. 133. 
96 Joaquim Magalhães tem uma perspectiva semelhante: "A poesia não é, como a História, uma fala do 

comum, mas do raríssimo. A leitura não pode encontrar nela uma razão do mundo ou de si mesma, mas 

uma hipótese do mundo e de si." (Op. Cit., p. 50). 
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Mas o maior e principal defensor da poesia como expressão individual foi John 

Keble que, nas suas Lectures on Poetry (1832-41, publ. 1844), se propõe apresentar um 

conjunto complexo de técnicas de reconstrução do temperamento ou personalidade do 

poeta a partir da sua projecção distorcida presente nos poemas (este aspecto está 

relacionado com a concepção romântica de que uma dada obra literária é a expressão de 

um ser único).97 A alternativa a esta perspectiva foi apresentada por Samuel Taylor 

Coleridge (1772-1834): a poesia (isto é, as passagens superlativas que podem ocorrer 

tanto nos poemas propriamente ditos como em outras formas de discurso) é o resultado 

do que ele define como "that synthetic and magical power, to which we have exclusively 

appropriated the name of imagination".98 Coleridge acreditava que a imaginação criativa 

do poeta era idêntica à de Deus Criador, baseada no mesmo princípio dinâmico ou 

orgânico.99 Influenciado pelos teóricos alemães (como Schelling e A.W. Schlegel 100), 

Coleridge contrapôs o processo imaginativo orgânico ("a shaping or modifying power") 

à operação mecânica do que designa como "fancy" (ou "the aggregative and associative 

power").101 Uma outra variante da teoria expressiva baseia-se na noção longiniana de 

que uma imagem ou passagem poética particularmente forte ou intensa é um exemplo 

da qualidade designada como sublime. Joseph Warton e outros seguidores de Longino 

do século XVIII levaram essa noção ainda mais longe ao identificarem esse fragmento 

poético (ou poema curto) como poesia pura. A virtude estética suprema é, assim, a da 

intensidade, que dá origem no século XIX a várias atitudes relativamente à poesia: a 

                                                           
97 John Keble (1792-1866) foi fundador do Movimento de Oxford em 1833 e Professor de Poesia em 

Oxford, tendo-se tornado igualmente famoso como autor de vários volumes de poesia religiosa (por 

exemplo, The Christian Year, 1827). Keble parte de uma teoria expressiva da poesia, cuja essência reside 

"in the depths of the heart", para a defesa de uma forma mais disfarçada ou indirecta de expressão da 

emoção de modo a não revelar os 'segredos do coração' e a manter uma certa 'reserva' através do uso de 

métodos poéticos indirectos e das "technical laws of art". Outro aspecto importante da sua teoria é o valor 

terapêutico que atribui à poesia: "[a] kind of medicine divinely bestowed upon man." (ver Romantic 

Criticism ... Op. Cit., p. 195). 
98 Cf. Biographia Literaria ... [1817], cap. XIV, in The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge, vol. 

I, eds. James Engell and W. Jackson Bate, p. 293. 
99 Esse princípio está subjacente na sua concepção de poesia: ""What is poetry? is so nearly the same 

question with, what is a poet? [...] The poet, described in ideal perfection, brings the whole soul of man 

into activity [...] He diffuses a tone and a spirit of unity [...]" (Cf. Biographia ..., Id. Ibid.) 
100 A distinção que August Wilhelm von Schlegel (1767-1845) faz entre "forma mecânica e orgânica" nas 

suas palestras On Dramatic Art and Literature (1808; trad. ing. 1815) foi igualmente desenvolvida por 

Coleridge. 
101 Cf. Biographia Literaria, cap. XIV, Op. Cit., pp. 292-293. 
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noção de "gusto" de William Hazlitt 102; o conceito defendido por John Keats de que a 

excelência de toda a arte reside na sua intensidade 103; e a doutrina de Poe (reiterada por 

Baudelaire) de que o verdadeiro poema é aquele capaz de elevar a alma por breves e 

intensos momentos.104 

 O conceito-base de Wordsworth da poesia como expressão do sentimento foi 

retomado por Keats (1795-1821), que afirmou ter apenas a certeza de uma coisa, "the 

holiness of the Heart's affections and the truth of Imagination".105 Mas o seu uso do 

termo "imagination", a sua tendência para elevar a intuição e a paixão acima do intelecto 

e/ou "consequitive reasoning" 106, assim como a sua incapacidade de ter a certeza de 

"any truth but from a clear perception of its Beauty" 107, reflectem características do 

pensamento quer de Wordsworth quer de Coleridge. E se é verdade que Keats apresenta 

as suas próprias complexidades, nomeadamente na sua rejeição do "egotistical sublime" 

em favor da falta de identidade do "camelion poet" 108, a sua concepção de poesia 

inscreve-se essencialmente na da tradição romântica da naturalidade e espontaneidade 

da escrita ("[...] if Poetry comes not as naturally as the leaves to a tree it had better not 

come at all."109). 

 Percy Bysshe Shelley (1792-1822), para quem "A poem is the image of life 

expressed in its eternal truth" 110, faz a sua "defesa da poesia" através de uma reacção à 

tese defendida por T.L. Peacock em The Four Ages of Poetry (1820) de que à medida 

que a civilização se desenvolve a poesia está condenada ao declínio. Shelley defende, 

pelo contrário, que é a própria poesia que conduz de forma crescente ao melhoramento 

moral do homem, chegando inclusivamente a atribuir-lhe um poder quasi-divino nas 

                                                           
102 William Hazlitt (1778-1830) afirma também no seu ensaio "On Poetry in General" (1818) que "poetry 

is the language of the imagination and the passions." (Cf. Foakes, Romantic Criticism ... Op. Cit., p. 109). 
103 "The excellence of every Art is its intensity", "I think Poetry should surprise by a fine excess and not 

singularity  it should strike the Reader as a wording of his own highest thoughts, [...] ("Letter to John 

Taylor. February 27, 1818", in Letters of John Keats, ed. Robert Gittings, Oxford University Press, 1986, 

p. 69). 
104 Edgar Allan Poe (1809-1849) defende, em The Philosophy of Composition (1846) e em "The Poetical 

Principle" (1850), que o poema não deve exceder as cem linhas porque, caso contrário, deixa de o ser. Cf. 

Essays and reviews: theory of poetry: reviews of british and continental authors, ed. G.R. Thompson, The 

Library of America, New York, 1984. 
105 "Letter to Benjamin Bailey. November 22, 1817" (Cf. Letters ..., Op. Cit., p. 36). 
106 Id. Ibid. 
107 "Letter to George and Georgiana Keats. December 16, 1818  January 4, 1819" (Op. Cit., p. 175). 
108 "Letter to Richard Woodhouse. October 27, 1818" e "Letter to George and Thomas Keats. December 

21, 1817" (Op. Cit., pp. 157 e 41). 
109 "Letter to John Taylor. February 27, 1818" (Op. Cit., p.69). 
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suas formas mais elevadas ou filosóficas.111 A poética de Shelley reflecte, no entanto, 

duas influências distintas: a neoplatónica e a romântica. Por um lado, a poesia tem uma 

função moral autónoma e não-didáctica porque é capaz de nos fazer abstrair dos 

interesses materiais e concentrar nos verdadeiros valores (os espirituais), ao mesmo 

tempo que se apresenta como "a mirror which makes beautiful that which is 

distorted".112 Por outro lado, Shelley subscreve as noções tipicamente românticas da 

poesia como expressão espontânea das emoções e da imaginação do poeta: "[...] this 

power arises from within [...] when composition begins, inspiration is already on the 

decline, [...] [it is] an error to assert that the finest passages of poetry are produced by 

labour or study."113 

 

 A orientação objectiva da poesia difere de todas as outras orientações teóricas 

porque, em princípio, encara a obra de arte (neste caso, o poema) de forma isolada de 

todos os pontos de referência externos, analisando-a como uma entidade auto-suficiente 

e julgando-a somente através de critérios intrínsecos. Este ponto de vista tem sido 

comparativamente raro na crítica literária. A primeira tentativa de analisar uma forma de 

arte de modo objectivo ocorre na parte central da Poética de Aristóteles, onde ele 

analisa a Tragédia como um todo auto-determinado e auto-suficiente.114 Durante o 

século XVIII, a noção da arte poética como ofício deu, por vezes, lugar a um paradigma 

perceptual em que o sujeito se confronta com um poema completo (ou acabado). Os 

escritos de Joseph Addison 115 em The Spectator sobre "The Pleasures of the 

Imagination" (1712) constituem um documento inovador porque concebem o poema 

como um objecto autónomo que é dado ao sujeito percepcionar.116 Com base nesta nova 

concepção, foram desenvolvidos dois modelos críticos: o modelo heterocósmico, no 

                                                                                                                                                                          
110 Cf. A Defence of Poetry [1821, publ. 1840], in Foakes, Romantic Criticism ... Op.  Cit., p. 125. 
111 "Poetry is indeed something divine. It is at once the centre and circumference of knowledge; it is that 

which comprehends all science [...]" (Op. Cit., p. 132). 
112 "[Poetry] strips the veil of familiarity from the world, and lays bare the naked and sleeping beauty, 

which is the spirit of its forms" (Op. Cit., pp. 126 e 135). 
113 Id. Ibid., p. 133. 
114 Cf. VI, Op. Cit., pp. 110-112. 
115 J. Addison (1672-1719) contribuiu, juntamente com Steele, para a produção de The Spectator entre 

1711 e 1712. A sua prosa foi aclamada por Johnson na sua Life (1781) como "the model of the middle 

style". Além de popularizar as ideias de Locke, Addison contribuiu de forma original e influente para a 

história do 'gosto' literário através da sua reavaliação da 'balada popular', uma forma poética anteriormente 

menosprezada. 
116 Cf. The Spectator, with Sketches of the Lives of the Authors ..., vol. VI, London, 1816, pp. 168-183. 
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qual cada obra constitui um mundo único, coerente e autónomo; e o modelo 

contemplativo, no qual cada obra é um objecto auto-suficiente que é contemplado 

desinteressadamente por si próprio. 

O primeiro foi inaugurado originalmente pelos filósofos renascentistas italianos 

(entre os quais, Cristovão Landino), que defendiam que o poeta não imita o mundo 

criado por Deus mas que cria ele próprio o seu mundo a partir do nada. Addison situa-se 

nesta perspectiva ao afirmar que "poetry makes new worlds of its own, shows us 

persons who are not to be found in being." (Spectator, 419).117 O filósofo alemão, 

Alexander Baumgarten, desenvolveu a teoria de que alguns tipos de poesia constituem 

uma nova criação (que ele designa como "ficções heterocósmicas") ou um mundo 

poético, que é governado pelo seu próprio sistema.118 O crítico suiço, Johann Breitinger, 

resumiu esta teoria na sua obra Critische Dichtkunst (1740) e o seu colega, Johann 

Bodmer, estabeleceu a distinção entre "verdade poética" e "verdade racional" (Von dem 

Wunderbaren, 1740).119 Também em Inglaterra, Richard Hurd (1720-1808), em Letters 

on Chivalry and Romance (1762), afirmou que a "verdade poética" é independente da 

"verdade filosófica ou histórica", justificando-se assim: "the poet has a world of his 

own, where experience has less to do, than consistent imagination."120 

 O modelo alternativo (designado contemplativo) baseia-se na asserção produzida 

por Platão no Symposium de que o melhor que a vida proporciona é a "contemplação da 

beleza absoluta" captada pela "visão mental".121 Santo Agostinho encarregou-se de fixar 

estas ideias no pensamento cristão: a noção de visio, ou contemplação pelo 'olho' da 

mente, de Deus na sua beleza suprema.122 Foi Anthony Shaftsbury (1671-1713), na sua 

obra Characteristics of Men ... (1711), que introduziu os termos teológicos 

                                                           
117 Op. Cit., vol. VI, pp. 171-174. 
118 Cf. Alexander Gottlieb Baumgarten, Meditazioni filosofiche su alcuni aspetti del poema (edição 

italiana de Francesco Piselli), Vita e Pensiero, Milano, 1992, p. 57. Meditationes Philosophicae de 

Nonnullis ad Poema Pertinentibus é o título original da obra de Baumgarten. 
119 Breitinger formula a tese básica da poética dos mundos possíveis: "De facto, a poesia não é mais que a 

formação, na imaginação, de novos conceitos e imagens cujos originais não se encontram no mundo real 

das coisas reais, mas numa outra estrutura-mundo possível. [...] Neste sentido o poeta merece o nome de 

poiétés, "criador", [...]". Citado por L. Dolezel em A Poética Ocidental ...Op. Cit., p. 72. 
120 Cf. The Works of Richard Hurd, Op. Cit., pp. 137-139. 
121 Cf. Platão, O Simpósio ou do Amor (edição portuguesa por Pinharanda Gomes), Guimarães Editores, 

Lisboa, 1986, p. 98. 
122 Cf. Confissões, Livro X (cap. 35) e Livro XIII (cap. 29), 9ª edição, Livraria Apostolado da Imprensa, 

Porto, 1977, pp. 278 e 391-392. 
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"contemplação" e "desinteressada" na forma como o ser humano apreende o belo.123 

Mas o pensador alemão K.P. Moritz foi o primeiro a propor uma teoria objectiva da arte 

e da poesia. No seu "Ensaio sobre a Unificação de Todas as Belas Artes" (1785), Moritz 

afirma que ao contemplar um objecto de arte belo, o faz desinteressadamente pois ele 

proporciona-lhe prazer pelo puro prazer; declara igualmente, em "Sobre a Imitação 

Formativa do Belo" (1788), que o poder formativo do artista dissolve a realidade para 

formar e criar aquilo que a natureza deixou por fazer.124 De acordo com Kant (na sua 

famosa Kritik der Urteilskraft, 1790), a percepção estética normativa ou o puro 

pronunciamento de gosto combina prazer ou aversão imediatamente com a mera 

contemplação do objecto, independentemente do seu uso ou finalidade.125 Estes 

conceitos moritzianos e kantianos de arte foram assimilados por Schiller, Schlegel e 

Schopenhauer, tornando-se elementos da corrente estética profissional. Em meados do 

século XIX, o poema  na qualidade de objecto autónomo a ser contemplado em si 

mesmo  foi adoptado pelos poetas e críticos franceses defensores de l'art pour l'art 

(por exemplo, Baudelaire e Gautier). Em "The Poetic Principle" (1848-49), Edgar Allan 

Poe refere-se também a "poem per se  ... a poem and nothing more  ... written 

solely for the poem's sake".126 

 A concepção objectiva da poesia como tal tornou-se o modo de pensar 

dominante a partir dos anos 20. Os formalistas russos 127 caracterizaram a linguagem 

literária ou poética, por oposição à linguagem referencial, como sendo centrada em si 

mesma e como chamando a atenção para as suas características formais (as inter-

relações entre os próprios signos linguísticos). O domínio da poética da Escola de Praga 

é constituído pelo conceito de comunicação literária: uma obra de arte literária é um 

signo, precisamente porque funciona como uma mensagem (Mukarovský desenvolveu 

inclusivamente a estética como "uma parte da ciência geral dos signos, i.e. da semiótica" 

                                                           
123 Cf. A. Shaftesbury, Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, ed. J.M. Robertson, Bobbs-

Merrill, Indianapolis, 1964, pp. 125-126. 
124 Cf. Ueber die bildende Nachahmung des Schönen (citado por Dolezel, Op. Cit., pp. 80-82). 
125 Cf. Immanuel Kant, Crítica da Faculdade do Juízo (ed. António Marques e Valério Rohden), 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1992. 
126 Cf. E. A. Poe, Essays and reviews ..., Op. Cit., p. 701. Mais tarde, A.C. Bradley afirmaria também que 

um poema é "a world by itself, independent, complete, autonomous" (Cf. "Poetry for Poetry's Sake", 

Oxford Lectures on Poetry 1909). 
127 Segundo Lubomír Dolozel, o Formalismo Russo é o culminar da poética morfológica do século XIX e 

das concepções românticas da linguagem poética e constitui, simultaneamente, o desenrolar dos princípios 

teóricos fundamentais do estruturalismo do século XX (Op. Cit., p.201). 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 48 

128). Na década de 50, os estruturalistas franceses designaram a obra literária (incluindo 

a poesia) como um "sistema significativo de segunda ordem": isto é, usando a 

linguagem  o "sistema significativo de primeira ordem" (Ferdinand de Saussure)  

como seu meio. Na concepção semiótica saussuriana, as estruturas poéticas são geradas 

por normas da linguagem poética, por um código poético específico (além disso, "o 

significado patente é acompanhado por um significado oculto independente e autónomo, 

expresso pelo significante poético disseminado.").129 

Os teóricos americanos de entre as décadas de 1930 e 1960 viram a obra literária 

como autotélica; T.S. Eliot, por exemplo, afirmava que deveríamos considerar a poesia 

"primarily as poetry and not another thing".130 O chamado "New Criticism" (de J. C. 

Ransom, 1941), predominante sobretudo depois da publicação da obra de Cleanth 

Brooks e R.C. Warren, Understanding Poetry (1938), defendeu a ideia de que a poesia 

lacto sensu deve ser considerada como um modo especial de linguagem e que um 

poema se transforma no seu próprio mundo  um universo distintivo de discurso ("the 

autonomy of the work itself as existing for its own sake" 131). Consequentemente, deve-

se evitar o que W.K. Wimsatt Jr. e Monroe Beardsley designaram como "the personal 

heresy", "intentional fallacy" e "affective fallacy" (referência ao propósito ou estado de 

espírito do autor) e facultar uma explicação detalhada ou "close reading" de poemas 

individuais.132 Assim, The Theory of Literature, escrita por René Wellek e Austin 

Warren, propôs que a crítica tratasse o poema enquanto poema, independentemente de 

factores extrínsecos.133 

 Os principais opositores às teorias da poesia como tal têm sido, por um lado, os 

críticos freudianos que vêem o poema, acima de tudo, como um produto dos desejos 

                                                           
128 Cf. Jan Mukarovský, Escritos sobre estética e semiótica da arte, ed. Manuel Ruas, Editorial Estampa, 

Lisboa, 1993. 
129 Cf. L. Dolozel, Op. Cit., pp. 191 e 195. Ver também Jean Starobinski, Les mos sous les mots. Les 

anagrammes de Ferdinand de Saussure, Gallimard, Paris,1971.  
130 Cf. T.S. Eliot, The Use of Poetry and the Use of Criticism. Studies in the Relation of Criticism to 

Poetry in England, Faber and Faber, London, 1987, p. 154. 
131 Cf. John Crowe Ransom, The World's Body, New York, 1938, pp. 327 ff. Ver igualmente "Criticism 

as Pure Speculation", The Intent of the Critic, ed. Donald Stauffer, Princeton, 1941. 
132 Em "The Verbal Icon", Wimsatt refere o seguinte: "Neither the qualities of the author's mind nor the 

effects of a poem upon a reader's mind should be confused with the moral quality expressed by the poem 

itself". Cf. William K. Wimsatt, Day of the leopards: Essays in defense of poems, Yale University Press, 

New Haven, 1976, p. 150. 
133 Cf. René Wellek e Austin Warren, Teoria da Literatura, Europa-América, Lisboa, 1949. 
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subconscientes do poeta (embora sob inúmeros disfarces) 134 e, por outro, os críticos 

marxistas que encaram a poesia como exprimindo ou reflectindo uma ideologia baseada, 

em última instância, no conflito de classes.135 Outro desafio foi a teoria anunciada por 

Northrop Frye em Anatomy of Criticism (1957), em que a literatura é associada  como 

"self-contained literary universe" a certos arquétipos (formas imaginativas herdadas) ou 

mythoi (princípios estruturais) comuns a outras estruturas verbais discursivas e a outras 

actividades sociais ritualizadas.136 

 

 A partir de meados dos anos 60, foram surgindo novas teorias críticas; não 

propriamente teorias da poesia no sentido tradicional mas, mais geralmente, teorias da 

leitura ou da interpretação. A tendência comum é a de negar a existência de critérios 

estáveis que possam diferenciar a poesia, ou a literatura, de outras formas discursivas. 

Logo, não existe uma forma válida de determinar a leitura correcta de qualquer poema 

ou excerto poético. Em The Anxiety of Influence (1973), Harold Bloom sugere que 

qualquer leitor, ou poeta-leitor, vê nos poetas precursores uma ameaça à sua autonomia 

imaginativa e a ansiedade daí resultante impede-o de interpretar objectivamente o que 

lê: "all reading is ... misprision  or misreading." 137 Em "How to Recognize a Poem 

When You See One" (Is There a Text in This Class?, 1980), Stanley Fish defende o 

"reader-response criticism", uma forma de teoria crítica que concebe a obra literária e os 

seus significados como sendo produzidos pelas consequentes respostas do leitor face a 

um determinado texto. Deste modo, o texto poético é simplesmente o conjunto de 

estímulos a partir dos quais o leitor ou a comunidade interpretativa (através de uma ou 

                                                           
134 Segundo o próprio Sigmund Freud (1856-1939), a criatividade artística é uma forma de sublimação e 

tanto a arte como o artista são fenómenos patológicos. Os autores mais influenciados pelas teorias de 

Freud foram E. Wilson, Lionel Trilling, D.H. Lawrence, James Joyce e W.H. Auden. A crítica freudiana 

procura sobretudo detectar conexões entre a biografia do artista e o seu produto na arte ou artefacto, 

dedicando-se também à análise da imagética freudiana. 
135 Algumas tentativas de estabelecer uma estética marxista derivam essencialmente da figura dominante 

de Lukács, cujo conceito de 'realismo crítico' pretende revelar as tensões fundamentais implícitas na obra 

de escritores não-socialistas. Outros críticos marxistas como Walter Benjamin, Lucien Goldmann e Pierre 

Macherey, prosseguiram essa tarefa. De entre os críticos ingleses, sobressaiem nomes como os de C. 

Caudwell, Raymond Williams e, mais recentemente, Terry Eagleton (que se concentrou inclusivamente 

nas tensões presentes na narrativa brontëana, em Myths of Power. A Marxist Study of the Brontës [1975]). 
136.Cf. Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays, Penguin Books, London, 1990. Ver 

igualmente Abrams, The Mirror and the Lamp ... Op. Cit. ("v. Objective Theories", pp. 26-27). 
137."Um poeta desvia-se do seu precursor ao ler o poema do seu precursor executando um clinamen [má 

leitura ou encobrimento poético] em relação a ele." Cf. Bloom, A Angústia da Influência e Teoria da 

Poesia (tradução de Miguel Tamen), edições Cotovia, Lisboa, 1991, p. 25. 
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outra estratégia interpretativa) cria todas as características formais e significados que 

constituem esse mesmo poema.138 Nos anos 80, a teoria mais proeminente foi o 

desconstrucionismo (“Deconstruction”), baseado inicialmente nos escritos do pensador 

pós-estruturalista francês, Jacques Derrida. Este defende que todos os modos de escrita 

se desconstroem a eles mesmos ao disseminarem-se numa suspensão de significações 

por vezes contraditórias.139 Alguns críticos americanos, como Paul de Man, J. Hillis 

Miller, Barbara Johnson e Cynthia Chase, adoptaram a leitura crítica de Derrida; 

nomeadamente de Man em Allegories of Reading (1979), pretendendo demonstrar que a 

retórica (tropos e figuras de estilo) de um texto subverte a sua gramática, assim 

contribuindo para a indefinição do significado para o leitor.140 

                                                           
138 Cf. Stanley Fish, Is There a Text in this Class?: The Authority of Interpretative Communities, Harvard 

University Press, Cambridge, Massachusetts, 1994. Ver a outra obra de S. Fish, intitulada Against Theory 

1985. 
139 Cf. J. Derrida, L' Écriture et la Différence, Éditions du Seuil, Paris, 1979. 
140 Cf. Paul de Man, Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzche, Rilke, and Proust, 

Yale University Press, New Haven, 1979. 



 

 

 1.2  Visão – breve análise de significados. 

 

 O termo 'visão' abrange um campo de significados que concernem quer o 

sujeito, quer o objecto do acto de ver, tanto o funcionamento das faculdades 

perceptivas do olho humano como as formas em que o mundo se apresenta ao olhar (e o 

olhar se apresenta ao mundo). A ambiguidade e a polivalência do termo mais não são 

do que o resultado de um ambíguo estatuto da visão na cultura ocidental. À visão, 

entendida como acto de ver, compete a faculdade de observar, verificar, certificar. Mas, 

ao mesmo tempo, a incógnita da ilusão e do engano, da fascinação e da maravilha.1 

 

Actualmente, o lexema visão pode implicar uma multiplicidade de sentidos e de 

interpretações, dependendo do contexto específico em que é usado. A visão constitui 

quer a actividade intelectual própria do sentido da vista, quer o resultado desta operação. 

Entram, pois, em campo as faculdades perceptivas e observativas, em particular a 

função visiva e as formas como o mundo se apresenta; com a expressão 'visão do 

mundo' tem-se justamente a imagem de um quadro interpretativo em que 'visão' é termo 

limítrofe de conhecimento. Na visão acham-se, assim, implicados problemas relativos à 

representação e à comunicação: os dispositivos que activam e regulam a relação sujeito-

objecto face a todo o fenómeno ou ideia, quer estes sejam inerentes ao real ou ao 

fantástico, ao simbólico ou ao imaginário. No domínio mais particular da estética e da 

arte, a polissemia do termo tem dado origem a muitas confusões e incorrecções na sua 

utilização pelos críticos. A visão artística pode assumir, pelo menos, três sentidos muito 

diferentes: podemos distinguir o sentido próprio ou a percepção pelos órgãos da vista, o 

sentido figurado ou forma pessoal de sentir ou de compreender o real, e o sentido 

derivado de representação imaginária, fora da realidade material, mas possuindo uma 

intensidade análoga à da percepção.2 

 Platão, no Crátilo (399c), ao indicar uma etimologia de ánthropos como 

anathrôn hà ópope, define o que diferencia o homem de todos os outros animais como a 

                                                           
1 Cf. Enciclopédia Einaudi, Vol. 25 (Criatividade  Visão), Imprensa Nacional  Casa da Moeda, 1992, 

("Visão", pp. 242-271), p. 242. 
2 No seu Vocabulaire D'Esthétique, Étienne Souriau apresenta precisamente três definições distintas do 

lexema vision: na primeira, "La vision est l'acte par lequel on a une représentation visuelle directe des 

objets, dans tout un processus psychophysiologique [...] la 'vision de l'artiste' ... est la même que celle de 

tout le monde"; na segunda, "[...] une attitude mentale, qui intervient dans la réalisation de l'oeuvre [...] le 

terme ... s'étend à tous les arts, même non visuels"; e na terceira "L'adjectif correspondant n'est plus visuel 
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faculdade de se dar conta daquilo que vê.3 Por outro lado, ao abordar o mito da caverna 

(República, 514a-515d), refere-se à condição dos homens levados a "chamar objectos 

reais às suas visões", ou seja, a confundir as sombras das suas ilusões com a realidade.4 

Por seu turno, Aristóteles situa a visão no topo das faculdades perceptivas humanas 

(Metafísica 980a, 23), conferindo-lhe não apenas um valor cognoscitivo mas também 

estético.5 Com o advento do Cristianismo, o termo assume uma significação dupla e 

contraditória no pensamento religioso: como órgão da concupiscência, a visão pode 

afastar-nos de Deus mas, como faculdade de acesso ao verdadeiro conhecimento e/ou à 

beatitude celeste, ela transforma-se em visio Dei. S. Tomás de Aquino define a vista e o 

ouvido como sentidos maxime cognitivi, atribuindo ao termo visio os seguintes 

significados, por ordem: actus sensus visus, omnis cognitio aliorum sensuum e cognitio 

intellectus ou omnes interiores apprehensiones.6 

 O próprio debate entre iconoclastia e iconofilia (para além da mera controvérsia 

em torno das imagens sacras) que parece percorrer a história ocidental até aos nossos 

dias, não põe em discussão o privilégio da vista, mas os instrumentos e os meios através 

dos quais se acede à visão da verdade: para os iconófilos, ela manifesta-se nas formas 

sensíveis das imagens; para os iconoclastas, considerados visionários ou hiper 

visionários, ela manifesta-se na visão directa de uma realidade supra-sensível.7 Como 

escreve Starobinski, "o acesso à ideia, cujo próprio nome remete para o acto de ver, é 

'como que uma vida liberta das limitações da vista' ...".8 A acepção em que o lexema 

visão é aqui privilegiado é a de 'desejo de ver mais', ou seja, de 'excesso': "o olhar que 

assegura à nossa consciência uma saída para fora do lugar que ocupa o nosso corpo, 

constitui, no sentido mais rigoroso do termo, um excesso".9 Diversos são os tipos de 

excesso implicados na visão: 'Êxtase' é precisamente um dos significados 

                                                                                                                                                                          

[...] mais visionnaire. [...] L'artiste, le poète, est visionnaire, quand il transfigure, enrichit, complète le réel 

par la puissance de son imagination". Cf. Souriau, Op. Cit., pp. 1394-1395. 
3 "[...] el hombre, al tiempo que ve – y esto significa ópope – também examina y razona sobre todo lo que 

ha visto. [...]". Cf. Platón, Diálogos, vol. II (Gorgias, Menéxemo, Eutidemo, Ménon, Crátilo), Biblioteca 

Clásica Gredos, Editorial Gredos, Madrid, 1992, p. 392. 
4 Cf. Livro VII, ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Op. Cit., pp. 317-319. 
5 Cf. Aristóteles, Metafísica (Libro I), ed. Tomás Calvo Martínez, Editorial Gredos, Madrid, 1994, pp. 

69-70. 
6 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 1ª, 9.67, art.1. Ver O Ente e a Essência, ed. Mário Santiago 

Carvalho, Contraponto, Porto, 1995, p. 75. 
7 Cf. M. Perniola, La società dei simulacri, Cappelli, Bologna, 1980, p. 121. 
8 Cf. Jean Starobinski, L'oeil vivant, essai, Gallimard, Paris, 1961, p. 10. 
9 Cf. Starobinski, Id. Ibid., p. 9. 
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documentáveis, resumindo a experiência de superação dos limites da vista ordinária (por 

exemplo, na literatura mística e fantástica); as técnicas de visualização utilizadas na 

retórica clássica são uma forma particular de excesso dos limites da palavra; etc. 

Implicando o universo do visível no do dizível, temos o olhar que quer tornar-se palavra 

e "aceita perder a faculdade de perceber imediatamente, para adquirir o dom de fixar 

mais duradouramente aquilo que escapa".10 O que é costume pôr-se em discussão são os 

mitos da naturalidade, da universalidade e da inocência da visão. 

 O lexema visão e a sua forma derivativa visionário(a) são igualmente usados 

para se referirem a percepções geradas através de outros meios que não a vista no seu 

sentido ordinário/comum. Tais percepções podem abranger imagens produzidas na 

mente através da memória, da fantasia, da imaginação, da intuição e do sonho ou, ainda, 

os vislumbramentos das realidades espirituais reclamados pelos indivíduos místicos em 

transe ou êxtase. Questões psicológicas, epistemológicas e religiosas estão envolvidas 

nas discussões sobre visão, não existindo uma teoria geral da visão que tenha sido 

globalmente aceite, nem sequer uma concordância sobre as razões que determinam a 

autenticidade, a verdade, a validade ou mesmo a utilidade de várias categorias de 

experiência visionária. Aquilo que um teórico encara como percepção de um ser 

sobrenatural (anjo ou diabo), como a revelação de certos mistérios ocultos/velados, 

como profecia de um Novo Céu ou de uma Nova Terra ou como a glória da Visão 

Beatífica, outro teórico poderá interpretar como sendo fantasia, ilusão ou alucinação 

engendradas numa mente perpassada pelo medo, pela esperança, pelo amor ou então 

estimulada por drogas ou sofrendo mesmo de doença mental. 

 O lexema visão assumiu na nossa civilização uma importância grande do ponto 

de vista religioso. Toda a tradição bíblica está repassada de momentos nos quais visões 

místicas iniciam processos de mudança de alcance histórico grandioso. O destino de 

toda uma nação ou mesmo de toda a humanidade é, assim, marcado pelos sonhos-visões 

de um profeta (Moisés, Jesus, Maomé). Por exemplo, a visão-revelação de Moisés é 

paradigmática pois, além da promessa de libertação do seu povo, as vozes e visões 

proclamam a unicidade de Deus (Êxodo, 1, 3-8).11 A grande tradição visionária perpassa 

                                                           
10 Id. Ibid., p. 8. 
11 "O Anjo do Senhor apareceu-lhe numa labareda, no meio duma sarça. [...]" Cf. Pentateuco, Antigo 

Testamento, "A Missão de Moisés", in Bíblia Sagrada, 12ª edição, Difusora Bíblica, Lisboa, 1985, pp. 

86-92. 
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depois, com Jesus e o Cristianismo, no Novo Testamento; Jesus apresenta-se aos três 

apóstolos numa visão, acompanhado de Moisés e Elias (São Mateus, 17, 2-3).12 Por 

outro lado, o somatório dos significados escatológicos e apocalípticos do novo credo 

aparece condensado na revelação de João (Apocalipse, 1, 10-12).13 Nasce, deste modo, a 

grande mística judaico-cristã que, particularmente em momentos de crise ou 

desorientação, faz apelo a sonhos e visões místico-carismáticos.14 

 

 Desde a civilização grega que têm coexistido duas concepções do papel do 

poeta: o poeta como vidente e o poeta como fazedor. Isto é, quase todas as metáforas e 

analogias que têm sido facultadas para descrever a natureza da poiesis dizem respeito ou 

ao olhar do poeta ou à mão do poeta. O primeiro tem a ver com a representação mental 

(criação e alteração eidéticas), ao passo que a segunda diz respeito aos aspectos físicos 

da produção textual. Na primeira concepção, de poeta como vidente ou vate, a ênfase 

recai sobre a procedência, ou seja, a noção de que as ideias, as imagens e as expressões 

verbais surgem ao poeta de uma fonte exterior ou que está para além dele. Desde a 

antiguidade até ao século XVIII, esta noção foi formulada como a doutrina da inspiração 

divina, primeiramente numa espécie de delírio ou frenesim, uma "loucura poética" 

facultada pelas Musas aos poetas gregos e, depois, aos poetas cristãos como um estado 

de receptividade às dádivas de Deus. 

Com o advento do romantismo, no entanto, esta concepção foi substituída pela 

doutrina da imaginação, em que a fonte originária das imagens mentais deixa de ser 

externa para passar a ser interna. O poeta deixa de ser visto como um instrumento 

passivo para passar a ser encarado como criador, sendo o ponto de origem da visão 

reduzido ao próprio ser. A imaginação coloca novas imagens perante a mente do poeta; 

este é vidente de formas e modos de realidade que não são apreensíveis ao olhar normal. 

Tal visionarismo poderá ser o resultado de um estado alterado de experiência  sonho, 

reverie ou transe (natural ou induzido)  mas o significado antigo de inspiração divina 

desaparece. De qualquer forma, o acto de produzir poesia e o papel da técnica 

                                                           
12 "Transfigurou-Se diante deles: O Seu rosto resplandeceu como o sol, e as Suas vestes tornaram-se 

brancas como a luz." Cf. Evangelho segundo S. Mateus, Livro IV, "Transfiguração", Op. Cit., p. 1312. 
13 "[...] E fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz [...]" Cf. 

Apocalipse, "Visão de João na Ilha de Patmos", Op. Cit., p. 1611. 
14 Sobre este assunto, ver os seguintes estudos bibliográficos: M. Lieb, Poetics of the Holy (1981) e C.A. 

Patrides and J. Wittreich (eds.), The Apocalypse in English Renaissance Thought and Literature (1984). 
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compositiva são minimizados; isto não quer dizer, no entanto, que sejam negados. Nas 

formulações mais extremas da doutrina da inspiração, o poeta é um mero porta-voz não 

apenas das imagens como também da ordenação das palavras na frase e mesmo de 

poemas inteiros, tal como Blake declarou acerca de The Four Zoas, como Coleridge 

relatou a propósito de "Kubla Khan", como Poe gostaria de nos fazer crer e como os 

surrealistas alegaram acerca da "escrita automática".15 

 Os numerosos sentidos  literais e analógicos  em que os lexemas "ver", "vista" 

e "percepção" são normalmente usados, fazem de visão um termo polissémico em 

poesia. Um poema pode ser considerado como o relato do que o poeta (ou um dos seus 

personagens) viu com o seu olho físico, o seu olho imaginativo ou o seu olho espiritual. 

Deste modo, "visão" poderá referir-se simplesmente ao uso por parte do poeta de 

imagens visuais, tal como elas aparecem em passagens descritivas, ou então ao uso de 

imagens poéticas através das figuras de estilo.16 Mas, mais frequentemente, "visão" 

sugere um conteúdo para além dessas percepções explicáveis pela operação normal do 

olho físico. Assim, num sentido mais lato, "visão" poderá implicar duas interpretações: 

por um lado, a atitude do poeta em relação à vida e ao mundo que o rodeia; por outro 

lado, algo visto, sentido ou pensado num estado de percepção anormal, tal como um 

estado místico ou sonhador.17 

 

 A primeira acepção, ou seja, de visão do mundo, cosmovisão, mundividência ou 

concepção do mundo, tem origem no vocábulo Weltanshauung 18, que surge pela 

primeira vez na filosofia da linguagem de Wilhelm von Humboldt, depois em Hegel e 

em Schleiermacher.19 Não deve ser confundida com imagem do mundo, que é própria 

das ciências exactas e significa uma ideia geral da organização do Cosmos material de 

                                                           
15 Sobre este assunto, ver igualmente os seguintes estudos: L. Lipking, The Life of the Poet (1981); M. 

Ellmann, The Poetics of Impersonality (1987), e A. Balakian, The Fiction of the Poet  (1992). Vide mais 

adiante o conceito de criação (sub capítulo 1.3). 
16 Esta acepção está sobretudo presente na obra de E. Zimmermann, The Disciplines of Criticism 

("'Vision' in Poetry"), ed. P. Demetz (1968). 
17 Cf. The Longman Dictionary of Poetic Terms, J. Myers e M. Simms (eds.), Longman, New York and 

London, 1989 ("Vision", pp. 335-336). "[...] a poet's attitude toward life and the world around him; or 

something seen/felt/thought in an abnormal state of perception, such as a mystical or dream state." 
18 "As a literary term it may be used judiciously in reference to a particular author's attitude to the world, 

or to the prevailing spirit and vision of a period. [...]" (A Dictionary of Literary Terms, J.A. Cuddon, ed., 

Penguin Books, 1985, p. 753). 
19 Ver, por exemplo, Friedrich Schleiermacher, Hermeneutics and Criticism and other Writings, ed. 

Andrew Bowie, Cambridge University Press, Cambridge, 1998. 
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acordo com as descobertas científicas. Tanto a arte, como a religião e a filosofia são 

formas de concepção do mundo e da vida, modalidades específicas de conceber o 

Universo e o enigma da vida, os objectos próprios de toda a indagação gnoseológica. O 

religioso, o artista e o filósofo distinguem-se do homem em geral porque fixam na 

memória os momentos da vida, elevam o seu conteúdo à consciência e combinam as 

experiências particulares na experiência geral acerca da própria existência. 

Segundo Wilhelm Dilthey, as mundividências podem ser de três espécies: o 

naturalismo, corporizado por Epicuro e caracterizado por um "sensualismo como teoria 

do conhecimento, materialismo como metafísica e uma atitude prática bilateral": 

vontade de gozar e reconciliação com o mundo por meio da contemplação; o idealismo 

da liberdade, corporizado por Platão e por Kant (entre muitos outros), como consciência 

metafísica do homem heróico na batalha universal entre o espírito e a matéria; e o 

idealismo objectivo, encontrado em Giordano Bruno, Goethe e Hegel (entre muitos 

outros), em que a realidade aparece como a expressão de algo interior  um complexo 

psíquico que opera consciente ou inconscientemente, reconhecendo algo de divino em 

tudo o que funciona isoladamente.20 

 Mais recentemente, Lucien Goldmann, colocando-se na perspectiva do 

materialismo dialéctico, baseia-se no pressuposto de que a visão do mundo seria uma 

coerência do grupo social e de que as estruturas do universo da obra são homólogas às 

estruturas mentais de certos grupos sociais, ou estão em relação inteligível com elas.21 

Max Wundt, tendo reflectido profundamente sobre as relações entre a ciência literária e 

a teoria da concepção do mundo e desenvolvido a tipologia de Dilthey, afirma 

categoricamente que "[...] una poesía non llega nunca a compreenderse en toda su 

profundidad cuando no se comprende también la concepción del mundo que alienta en 

ella. [...]".22 Posteriormente, tanto René Wellek como Austin Warren se mostraram 

cépticos relativamente a essa teoria que parecia negar a autonomia do texto literário por 

                                                           
20 Cf. Wilhelm Dilthey, Teoria das Concepções do Mundo: A Consciência Histórica e as Concepções do 

Mundo: Tipos de concepção do mundo e a sua formação metafísica (ed. Artur Morão), Textos 

Filosóficos, Edições 70, Lisboa, 1992, pp. 98-120. 
21 "[...] une 'vision du monde' [...] ne saurait être élaborée que par un groupe, l'individu pouvant seulement 

la pousser à un degré de cohérence très élevée [...] une relation intelligible [...]". Cf. Lucien Goldmann, 

Pour une sociologie du roman, collection Tel, Gallimard, Paris, 1992, pp. 42-43. 
22 Cf. Max Wundt et al, La Filosofía de la Ciencia Literaria (traducción de Carlos Silva), Fondo de 

Cultura Economica, México—Madrid – Buenos Aires, 1946, pp. 427-452 ("La Ciencia Literaria y la 

Teoria de la Concepcion del Mundo"), p. 452. 
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eles defendida.23 Do mesmo modo, Wolfgang Kayser postulou algumas restrições à 

teoria do filósofo alemão; para Kayser, o exame da obra literária faz-se em grande 

medida através das questões relativas ao poeta e que deste se ocupam.24 

De forma mais adequada, a obra deverá ser vista como o começo, o meio e o fim 

da especulação em torno da mundividência de um escritor; este interessa na medida em 

que o seu pensamento, os seus valores, os seus sentimentos  a sua cosmovisão  está 

impressa no texto. Não é o escritor civilmente determinado que importa, mas o autor do 

texto, o outro eu que assume o comando da criação literária no momento em que o texto 

se produz. Na perspectiva da cosmovisão, a pessoa do escritor procura descobrir no 

espelho do texto, que o seu alter ego constrói, a sua maneira pessoal de conceber o 

mundo: escreve para se ver a si próprio e para ver o mundo que o circunda. 

Consequentemente, a tarefa do crítico como tal realiza-se na esfera das cosmovisões 

individuais, ou seja, daquilo que diferencia as obras entre si.25 

 A visão do mundo reflectida numa obra literária individual, nas obras de um 

autor particular ou nas obras literárias típicas de uma idade, consiste assim globalmente 

nas ideias, nas atitudes, nos sentimentos e nos juízos valorativos sobre Deus, a natureza 

e a humanidade. Os teóricos, especialmente os críticos do início do século XX, têm 

postulado que esta perspectiva, ideologia ou visão consiste numa sabedoria preciosa, 

quer o autor a tenha adquirido por via de uma inspiração sobrenatural ou simplesmente a 

partir das experiências da vida. No entanto, esta visão aparece muitas vezes apenas 

implicitamente nas obras de um autor, fazendo com que os procedimentos 

interpretativos formulados com essa finalidade se mostrem fortuitos. Deste modo, a 

formulação de uma visão consistente corporizada num poema particular, nas obras de 

um autor particular, ou nas obras de uma idade no seu conjunto, tem-se mostrado quase 

impossível devido à presença de significados ocultos, de ambiguidades e de implicações 

                                                           
23 Cf. R. Wellek e A. Warren, Teoria da Literatura [1949], Op. Cit. 
24 Cf. W. Kayser, Análise e Interpretação da Obra Literária (Introdução à Ciência da Literatura), 5ª 

edição portuguesa por Paulo Quintela, vol. I, Arménio Amado Editor, Coimbra, 1970, p. 13 ("O mais 

importante destes objectos [da ciência da literatura] é a figura do Poeta"). 
25 Sobre esta problemática, ver Massaud Moisés (ed.), Dicionário de Termos Literários, 4ª ed., Editora 

Cultrix, São Paulo, 1985, pp.106-107: "[...] desloca-se o norte crítico para o texto, onde se plasma uma 

visão do mundo que importa conhecer, e não para o escritor na sua biografia e demais circunstâncias 

extrínsecas à obra. [...] À primeira vista, porém, cada mundividência seria individual, específica da soma 

de textos arquitectados por um autor." 
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contraditórias  um subtexto que frequentemente subverte o significado explícito de 

uma obra.26 

 

 A segunda acepção do lexema visão implica a transfiguração do comum ou 

ordinário em algo de uma natureza mais elevada e sublime. Nas culturas que acreditam 

na possibilidade da interacção entre o humano e o sobrenatural, a visão do 'olho 

espiritual' está inevitavelmente colocada no topo da hierarquia da experiência visionária. 

O poeta, tal como o profeta, deve receber a sua inspiração de Deus; a sua função 

principal é a de revelar a vontade de Deus aos outros, assim como avaliar do progresso 

deles nos caminhos do Senhor. Este modo de encarar a poesia era comum na Idade 

Média, especialmente na literatura devota, assim como nas confissões dos místicos e 

nos sonhos alegóricos populares 27, tendo recebido a sua forma mais exaltada na Divina 

Comédia de Dante. Estudos recentes 28 têm chamado a atenção para a influência do 

Livro do Apocalipse e da profecia apocalíptica do Velho Testamento no 

desenvolvimento de uma tradição cristã de poética visionária, que começou com Santo 

Agostinho e recebeu a sua formulação definitiva no Renascimento com as obras de 

Spenser e de Milton. 

 Depois do Iluminismo, a influência de Milton (especialmente de Paradise Lost 

[1667] e de Paradise Regained [1671]) reapareceu na obra dos principais poetas e 

filósofos românticos.29 Poderosamente movidos pelo espírito revolucionário da sua 

época, estes autores, tal como Milton, levavam muito a sério o seu papel como videntes; 

pertenciam ao que Bloom designou como "the visionary company" 30, cuja missão era 

transmitir a visão apocalíptica de uma Idade Dourada entretanto perdida (assim como a 

crise, a miséria e a conflagração súbita e destruidora do mundo corrupto de então e, por 

                                                           
26 Em meados do século XX, Northrop Frye postulava que a literatura é o sonho do homem, uma 

projecção imaginativa dos seus desejos e medos, e que as obras literárias, no seu conjunto, exprimem uma 

visão total: "the vision of the end of social effort, the innocent world of fulfilled desires, the free human 

society" (Cf. Fables of Identity, Faber, London, 1963, p. 121). 
27 No subgénero medieval designado como "Sonho Alegórico", uma visão convencional ou uma cena 

retirada de um sonho são frequentemente relatadas. 
28 Nomeadamente de autores como J.A. Wittreich (Visionary Poetics: Milton's Tradition and His Legacy, 

1979 e The Apocalypse in English Renaissance Thought and Literature, 1984), W. Kerrigan (The 

Prophetic Milton, 1974) e M. Lieb (Poetics of the Holy, 1981). 
29 O poema Milton (1804-08) de William Blake constitui uma das reacções mais fortes e pessoais à obra 

desse autor: Milton desce à Terra para salvar Albion (a Inglaterra) através do poder da Imaginação, 

terminando com uma visão apocalíptica. Cf. Blake: The Complete Poems, ed. W.H. Stevenson, 2nd 

edition, Longman, London and New York, 1989. 
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essa via, o 'paraíso' recuperado). No entanto, as epistemologias dos vários membros 

desse grupo eram radicalmente diferentes, fazendo com que nenhuma teoria unificadora 

ou consensual da 'vidência' tivesse emergido. E, depois da incapacidade da Revolução 

Francesa criar uma Nova Terra, esses autores (nomeadamente, Blake, Wordsworth, 

Coleridge e Shelley) passaram a ver a mensagem apocalíptica em termos puramente 

alegóricos. Seguindo o modelo da longa tradição de exegese bíblica, os autores 

românticos interiorizaram o padrão apocalíptico, enfatizando o crescimento, a tensão, a 

alienação e a renovação da alma individual: a Nova Terra surgiria agora através das 

transformações pessoais internas em vez de através da mudança política. O meio para 

atingir esta transformação passaria por aprender a ver diferentemente. 'Visão' passa, 

assim, a significar o mesmo que percepção imaginativa e a poesia torna-se o meio mais 

importante através do qual a consciência individual se pode expandir, aprofundar ou 

elevar. Os poetas são 'videntes dotados' no sentido particular em que já atingiram este 

modo renovado de consciência, muito embora a afirmação de 'inspiração divina' no 

sentido bíblico permaneça como tom de base. 

 Segundo M. H. Abrams 31, a visão romântica foi tornada mais natural através de 

três tipos principais de percepções transformadoras. Em primeiro lugar, o poeta 

romântico tende a ver ou encarar com renovado assombro aquilo que é já antigo ou 

familiar, voltando à frescura das sensações infantis; em segundo lugar, a ter uma 

experiência epifânica, ou seja, a ver um significado misterioso ou profundo naquilo que 

é aparentemente comum; e, em terceiro lugar, a atribuir qualidades sublimes ou elevadas 

a objectos vulgares e a pessoas humildes.32 Abrams vai mais longe ao afirmar que esta 

preocupação relativamente a formas de percepção transformadoras se prolonga pelos 

séculos XIX e XX em diversos autores, tal como nos transcendentalistas americanos, 

nos simbolistas franceses e em escritores como James Joyce.33 Apesar da influência do 

positivismo científico moderno, os modos místicos de percepção visionária nunca 

desapareceram totalmente. A poesia visionária, propriamente dita, recria uma 

                                                                                                                                                                          
30 Cf. Harold Bloom, na sua obra também intitulada The Visionary Company [1961]. 
31 Ver a sua obra intitulada Natural Supernaturalism. Tradition and Revolution in Romantic Literature, 

[1971], W.W. Norton & Company, New York and London, 1973. 
32 Cf. Abrams, Op. Cit., pp. 375-399. Meyer Howard Abrams distingue e classifica os três tipos de 

percepções ("three modes of renovative perception") da seguinte forma: "freshness of sensation, 

'moments' of illumination, and visual transvaluations" (p. 377). 
33 Sobre este assunto, ver Abrams, Op. Cit., pp. 411-462 ("The Poet's Vision: Romantic and Post-

Romantic"). 
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experiência mística vivida pelo autor ou por uma persona, em que o sujeito passa do 

mundo ordinário ou real para um mundo mágico ou metafórico, dramatizando assim o 

contraste entre o mundo da experiência e o mundo do sonho.34 

 

 Para Bousoño 35, a imagem poética tradicional exibe uma estrutura racionalista 

que difere radicalmente da estrutura irracionalista manifestada pelas imagens peculiares 

ao nosso século; ao contrário da imagem visionária, a imagem tradicional baseia-se 

sempre numa semelhança objectiva (física, moral ou de valor) imediatamente 

perceptível pela razão, entre um plano real A e um plano imaginário B.36 O carácter 

irracional da imagem visionária (o mesmo da visão e do símbolo) teria produzido o 

novo sistema imaginativo (e, em geral, o novo aspecto da poesia); a nova imagem (a 

nova lírica) teria, deste modo, rompido com todo um vasto período literário que se 

estenderia, aproximadamente, desde o século XVI até ao século XIX e que já durante o 

romantismo teria começado a exibir sintomas.37 Bousoño estabelece igualmente uma 

distinção entre imagem visionária e imagem onírica; para ele, o sonho emprega 

caracteristicamente imagens que se fundamentam na emoção por igual que dois termos 

suscitam no sonhador; as imagens oníricas vinculam-se a um só ser  àquele que as 

sonha – ao passo que as imagens visionárias caracterizam-se pela sua universalidade, 

dirigindo-se ao grupo mais vasto da humanidade.38 Na "visão", afirma Bousoño, 

 
el poeta concede a un objeto real (...) cualidades que no puede poseer (...), sin que el 

conjunto fantástico formado (...) encubra [...] ninguna esfera de realidad. Es ella misma 

una realidad tocada de algunas propiedades imposibles. No es máscara bajo la cual se 

esconde un rostro de perfil diferente, sino que se trata del mismo rostro real, bien que 

deformado en alguno de sus elementos.39 

 

Bousoño descreve do seguinte modo as três características essenciais das visões no seu 

processamento típico: 1ª) uma determinada qualidade irreal pretende impressionar-nos 

de um modo, que tratando-se de uma pura irrealidade, se torna emocionante (isto é, 

poética); 2ª) no entanto, uma análise da nossa emoção descobre sempre um laço entre o 

                                                           
34 Cf. The Longman Dictionary of Poetic Terms, Op. Cit., ("visionary poetry"), p. 336. 
35 Cf. Carlos Bousoño, Teoría de la Expresión Poética [1952], 7ª Edição, Biblioteca Románica 

Hispánica, Editorial Gredos: Madrid, 1985. 
36 Cf. Bousoño, Op. Cit., pp. 192-195. 
37 Id. Ibid., pp. 201-202. 
38 Id. Ibid., pp. 207-209. 
39 Id. Ibid., pp. 233-234. A segunda ênfase é nossa. 
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irreal e certos ingredientes reais, que podemos designar como significação irracional; 3ª) 

mas esses ingredientes (ou significação irracional) não surgem nitidamente na análise 

pois possuem uma névoa ou percepção brumosa característica das visões.40 

 

 A crítica romântica foi profundamente influenciada pelos conceitos de 

'visão'/'percepção', tendo feito igualmente um uso frequente das metáforas ou das 

imagens a eles naturalmente associadas. William Blake (1757-1827), ele próprio desde 

muito cedo dado a inúmeras experiências visionárias, faz a sua defesa da "Imaginação & 

Visão" contra os princípios baseados em "Ideias Gerais" de Sir Joshua Reynolds 

(Discourses) 41; contra a razão, valoriza "Sensação Espiritual", encontrando um poder 

visionário particular e uma capacidade especial para a sensação espiritual nas crianças; 

contra a "obediência implícita às Regras da Arte" ('Discourse I'), Blake proclama a 

necessidade da inspiração.42 Também na sua obra poética, nomeadamente em Four 

Zoas, Blake reinterpreta a queda do homem como uma alteração catastrófica no poder 

de percepção humano: de um modo de visão flexível, alargado ou imaginativo, o ser 

humano degenerou num modo redutor de "single vision", através do olho físico apenas; 

da mesma forma, em Jerusalem, Blake vê a queda do homem em termos da sua visão 

contraída e divisiva: "The Visions of Eternity, by reason of narrowed perceptions, / Are 

become weak Visions of Time & Space, fix'd into furrows / of death. [...] / The Eye of 

Man, a little narrow orb, clos'd up & dark."; no apocalipse final, a recuperação pelo 

homem mítico da sua unidade é comparada à recuperação por cada homem individual 

do seu poder flexível, imaginativo e criativo de visão unificadora.43 

 Para Percy B. Shelley (1792-1822), por seu turno, o elemento principal no 

advento de um mundo renovado é o da alteração instantânea e radical da visão: a visão 

imaginativa do homem, subitamente liberta, penetra nas formas internas  do homem e 

do seu mundo  que sempre existiram, embora escondidas debaixo de um véu. Shelley, 

                                                           
40 Id. Ibid., p. 239. 
41 Sir Joshua Reynolds (1723-92) estabelecia, nos Discourses dedicados aos alunos mais distinguidos da 

Royal Academy entre 1769 e 1790, uma formulação neo-clássica de princípios baseados no "grand style" 

e em "General Ideas, the Presiding Principle which regulates every Part of Art" ('Discourse IV'). Ver 

Romantic Criticism. 1800-1850, R.A. Foakes (ed.), Edward Arnold: London, 1972, p. 17. 
42 Cf. Romantic Criticism ... Op. Cit., pp.19-22. ("To the Revd. Dr.Trusler", Agosto de 1799; 

"Annotations to Sir Joshua Reynolds  Discourse VIII (written about 1808)": "Inspiration & Vision was 

then, & now is, & I hope will always Remain, my Element, my Eternal Dwelling Place; [...]", p.21). 
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tal como Blake, acrescenta um aspecto dramático/dinâmico às metáforas de percepção 

criativa utilizadas por Coleridge e Wordsworth: a aparência ('outlook') do homem não 

reflecte apenas o seu mundo mas altera-o  é o estado da mente do homem o 

responsável pela sua visão distorcida do universo harmonioso: "Man [...] was a many-

sided mirror, /Which could distort to many a shape of error / This true fair world of 

things, a sea reflecting love."44 

 Para o poeta romântico, tudo depende da forma como a sua mente se relaciona 

com o mundo através do acto perceptivo; durante este período existe, assim, uma ênfase 

extraordinária no olhar e no objecto sobre o qual ele recai. Independentemente das 

diferenças filosóficas acerca do que é a realidade e o que são as aparências, a visão dos 

poetas maiores é coincidente com a de Blake  "As a man is, so he Sees" ou "As the Eye 

 Such the Object", ou ainda "the Eye altering alters all".45 Um grande número de 

poemas anda precisamente à volta de imagens ópticas; ao confrontar o mundo, o poeta 

vê aquilo que não conseguiu até aí ver, ou deixa de ver aquilo que viu uma vez, ou então 

vê aquilo que viu uma vez de uma nova forma. Por exemplo, a ode Intimations of 

Immortality from Recollections of Early Childhood de Wordsworth testemunha a sua 

descoberta inquietante de que "the things which I have seen I now can see no more", 

acabando por ver as coisas antigas numa nova luz, através do que ele descreve como 

"[an] eye / That hath kept watch o'er man's mortality".46 Também S.T. Coleridge 

manifesta a sua mudança espiritual através de uma mudança visual; em The Rime of the 

Ancient Mariner, o poeta passa a ver os seres que anteriormente lhe pareciam 

repugnantes como belos: "O happy living things! No tongue / Their beauty might 

declare."47 

 À "single vision", à confiança no "outward eye", corpóreo, físico, que resulta 

numa escravidão da mente em relação ao mundo material, os poetas contrapuseram a 

visão liberta, criativa, feita através do "inward eye", no seu modo intelectual ou 

                                                                                                                                                                          
43 "Jerusalem, Emanation of the Giant Albion" (Chapter 4). Cf. Blake: The Complete Poems, Op. Cit., pp. 

802-848. 
44 "Prometheus Unbound. A Lyrical Drama" (Act IV, ll. 382-384), 1818. Cf. P.B. Shelley, Complete 

Poetical Works (ed. Thomas Hutchinson), Oxford University Press, Oxford and New York, 1971, p. 263. 
45 W. Blake, "Letter to the Revd. Dr. Trusler" (23 Agosto 1799), in Foakes, Romantic Criticism ..., Op. 

Cit., p. 19. 
46 William Wordsworth, Poetical Works (ed. Thomas Hutchinson), Oxford University Press, Oxford and 

New York, 1936, pp. 460 e 462 (ll. 8-9 e 201-202). 
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imaginativo ("intellectual eye" ou "imaginative eye"). Também Novalis tinha dado a 

entender nos seus Fragmentos que a visão do poeta-vidente demonstra o poder que a 

imaginação possui para efectuar um apocalipse perceptual através do processo que ele 

designa como "magical idealism".48 Posteriormente, Thomas Carlyle procurou 

recapitular a esperança de uma 'Nova Jerusalém', não através da mudança do mundo, 

mas por meio de uma mudança de visão; Sartor Resartus corporiza esta mudança 

através da crise espiritual do seu protagonista: "And I awoke," diz Teufelsdroeckh, "to a 

new Heaven and a new Earth."49 Assim, a mudança é de uma óptica meramente física 

para o que Carlyle designou como "Spiritual Optics" e o que Blake, e outros, 

emblematicamente designaram como "Vision". Para os escritores românticos, a vista (ou 

visão) é o sentido primeiro, que serve de paradigma para todos os outros modos de 

percepção sensorial. No entanto, Coleridge veio mais tarde a referir-se a "despotism of 

the eye" ou "the despotism of outward impressions", ou ainda a "Slavery of the Mind to 

the Eye and [to] the visual Imagination, or Fancy", como a primeira causa dos erros 

intelectuais, morais, políticos e estéticos da filosofia sensacionista pós-lockiana.50 

 Uma grande parte da nova percepção romântica advém da teoria e prática 

poéticas de William Wordsworth. No seu Prefácio às Lyrical Ballads, ele procura 

exemplificar uma nova forma de percepcionar o mundo ao atribuir-lhe "the modifying 

colors of imagination"51; o próprio Coleridge declara na Biographia Literaria que o 

propósito de Wordsworth naqueles poemas era  

 

to give the charm of novelty to things of everyday, [...] by awakening the mind's 

attention from the lethargy of custom ... directing it to the loveliness and the wonders of 

the world before us; [...] in consequence of the film of familiarity ... we have eyes, yet 

see not, ears that hear not, and hearts that neither feel nor understand.52 

 

                                                                                                                                                                          
47 S.T. Coleridge, Poetical Works (ed. Ernest Hartley Coleridge), Oxford University Press, Oxford and 

New York, 1991, p. 198 (Part IV, ll. 282-283). 
48 Novalis, Schriften (ed. Hans-Joachim Mähl), Wissenschafliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1965-

1988, vol I, p. 238. 
49 Cf. Thomas Carlyle, Sartor Resartus (ed. K. McSweeney and P. Sabor), Oxford University Press, 

Oxford and New York, 1987, p. 220. 
50 S.T. Coleridge, Biographia Literaria, in The Collected Works, Op. Cit., vol. I, pp. 74, 77. "[...] to 

emancipate the mind from the despotism of the eye is the first step towards its emancipation from the 

influences and intrusions of the senses, sensations and passions generally." (Cf. The Friend, ed. Rooke, in 

The Collected Works, vol. I, pp. 517-18). 
51 Cf. Foakes, Romantic Criticism ..., Op. Cit., p. 65. 
52 Cf. Coleridge, Biographia Literaria, vol. II, p. 7. A ênfase é nossa. 
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O que parece ter impressionado mais Coleridge na poesia de Wordsworth terá sido 

precisamente a demonstração de uma forma de ver diferente que renovava a realidade 

sem a distorcer; o poder característico de Wordsworth residiria na pureza do seu olhar  

"to combine the child's sense of wonder and novelty with the appearances, [...] to 

awaken in the minds of others ... that freshness of sensation ...".53 Para Coleridge, o 

retorno à visão pura e maravilhada da criança implicava a recuperação da experiência 

adâmica do paraíso. P. B. Shelley retoma esta problemática em A Defence of Poetry ao 

afirmar que a poesia transforma os objectos familiares em algo de novo e diferente: 

"Poetry [...] purges from our inward sight the film of familiarity which obscures from us 

the wonder of our being ... It creates anew the universe, ..."54. Em Sartor Resartus, 

Carlyle prossegue esta fórmula romântica ao afirmar "Custom blinds us to the 

miraculousness of daily-recurring miracles" e ao incitar o leitor a afastar a ilusão do 

tempo  "how were thy eyesight unsealed, and thy heart set flaming in the Light-sea of 

celestial wonder!"55 

 Um grande número de escritores românticos testemunharam, além do mais, uma 

experiência de significado profundo ou misterioso, durante a qual um momento de 

lucidez  ou então um objecto ou um acontecimento comuns  subitamente se mostra 

revelador. As Confissões de Santo Agostinho constituem o protótipo teológico destes 

momentos de iluminação ou revelação. Ao longo do Cristianismo, as revelações ou 

experiências da eternidade num momento intenso eram relatadas frequentemente pelos 

mais devotos. Rousseau, nas suas Rêveries du promeneur solitaire, desmistificou ou 

naturalizou um pouco essas experiências, tornando-as mais empíricas, auto-suficientes e 

intemporais.56 O nome ou designação atribuída a esse fenómeno pelos filósofos e poetas 

da geração romântica foi "the moment" (ou "moment") 57, enfatizando a sua 

característica de paragem no tempo ou de intemporalidade. Temos, por exemplo, a 

                                                           
53 Cf. Coleridge, Op. Cit.,vol. I, pp. 59-60.  
54 Cf. A Defence of Poetry, in Foakes, Romantic Criticism ..., p. 135 (a ênfase é nossa). Shelley completa 

a sua 'visão' da seguinte forma: "The familiar appearance and proceedings of life became wonderful and 

heavenly, and a paradise was created as out of the wrecks of Eden. And as this creation itself is poetry, so 

its creators were poets." (Citado em Abrams, Op. Cit., pp.384 e 525, n.25). 
55 Cf. Sartor Resartus, Op. Cit., pp. 254 e 186. A ênfase é nossa. 
56 Cf. Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire (ed. Jean Grenier), Col. Folio: 86, 

Gallimard, Paris, 1975. 
57 Em Santo Agostinho, a palavra utilizada nas Confissões é momentum (Op. Cit., Livro Onze, 28, p. 

318). Nos escritores alemães, como Schelling, Hölderin e Goethe, os termos ou expressões der 

Augenblick (muito significativo pela sua analogia com o 'olhar') ou der Moment surgem alternadamente. 
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revelação que William Blake designou como "Within a Moment: a Pulsation of the 

Artery [when] the Poets work is Done".58 Shelley descreve igualmente, embora numa 

linguagem filosófica diferente, aquilo a que chama "best and happiest moments ... 

arising unforeseen and departing unbidden", "the interpenetration of a diviner nature 

through our own", "sometimes associated with place or person, sometimes ... our own 

mind alone."59 Novalis afirmou que tais experiências acontecem privilegiadamente 

quando observamos um rosto ou uma forma humana, ao ouvirmos determinadas 

palavras, ao lermos determinadas passagens ou, então, ao avistarmos algumas 

ocorrências no cenário natural.60 

 William Wordsworth foi indubitavelmente o poeta do Momento revelatório e 

luminoso. Por exemplo, em Tintern Abbey, ele sugere que "we are laid asleep / In body" 

para que possamos "see into the life of things"; e em The Prelude, ele descreve o poder 

de tais momentos da seguinte forma: "A weight of Ages did at once descend / Upon my 

heart; [...] / Power growing with the weight ... / ' twas a moment's pause. / [...] it was a 

thing divine."61 Mas mais frequentes são as instâncias durante as quais o objecto sobre 

qual o olhar do poeta recai se carrega subitamente de significação ou revelação e que 

Wordsworth designou como "spots of time"; tais momentos surgem a cada passo nos 

seus poemas, ocorrendo, segundo Abrams, de forma típica quando o poeta "solitary, is 

confronted by a single thing; his imagination is triggered by an assertive Gestalt whose 

attendant circumstances fall back to serve, Wordsworth says, 'as solemn back-ground, or 

relief'".62 

 Um certo número de descrições românticas da passagem de uma visão 

meramente sensual para uma visão imaginativa enfatiza a elevação radical no estatuto 

do objecto visionado. Em The Zucca, Shelley refere a visitação de uma entidade ("I 

know not what") que torna tudo aquilo que ele vê divino ("[makes] divine the loftiest 

and the lowest") e que se manifesta em tudo aquilo que é comum ("all things 

                                                           
58 Cf. W. Blake, Milton, 29. ll.1-3, in Blake: The Complete Poems (ed. Stevenson), Op. Cit., p. 541. 
59 Cf. A Defence of Poetry, in Foakes, Romantic Criticism ..., p. 134. 
60 Cf. Blütenstaub, in Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe, ed. Carl Hanser Verlag, München, 1978-

1987, vol. I. 
61 Cf. Tintern Abbey, ll. 45-50 e The Prelude [1850], VIII, ll. 693-710. William Wordsworth, Poetical 

Works, Op. Cit.,pp. 164 e 555. A ênfase é nossa. 
62 Cf. The Prelude, VII, ll. 622-3, Op. Cit., p. 545. 
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common").63 De igual modo, o personagem de Carlyle  Diogenes Teufelsdroeckh  

propôs-se revelar ao mundo "the Wonder of daily life and common things"; Carlyle 

parece, assim, ter sido influenciado pelo comentário feito acerca de Novalis, de que este 

via "the commonest and nearest as a wonder" e "men's everyday life" como "a wondrous 

fable".64 Todos aqueles que lêem Wordsworth se apercebem da sua preocupação 

meditativa com o banal, assim como da gravidade, da reverência, da extraordinária 

comoção com que ele usa termos anteriormente considerados pejorativos ("low", 

"humble", "common", "ordinary", "vulgar", "trivial", "mean").65 O próprio Wordsworth 

reafirma vezes sem conta que a sua originalidade como poeta reside essencialmente na 

capacidade de se aperceber da 'sublimidade' inerente àquilo que é comum e baixo e do 

poder carismático daquilo que parece trivial e mesquinho. A sua missão como poeta-

profeta do seu tempo é precisamente a de exprimir esta 'visão' da vida e do mundo. 

 Em Essay, Supplementary to the Preface of 1815, Wordsworth argumenta que a 

originalidade de uma pessoa de génio se manifesta através da aplicação de poderes "to 

objects on which they had not before been exercised", assim produzindo "effects 

hitherto unknown".66 Ele via como missão sua a utilização da sua originalidade de visão 

(que subverte o estatuto convencional dos objectos percepcionados) no sentido de 

efectuar uma revolução nas fontes poéticas do patético e do sublime. Ao libertar a 

sensibilidade poética das normas sócio-estéticas, Wordsworth quis abrir os olhos dos 

seus leitores para a sua própria visão imaginativa de um mundo novo. Mundo esse, onde 

os homens  iguais na dignidade da sua humanidade comum  se sentem mais à vontade 

numa natureza em que os elementos mais humildes e triviais estão carregados de poder 

e grandeza ("the meanest flower that blows").67 

 A afirmação de André Gide de que "Le Poète est celui qui regarde" 68 resume a 

natureza essencial do acto poético e exprime correctamente a preocupação central dos 

autores românticos com a visão ou a percepção do objecto e a necessidade de uma 

                                                           
63 Cf. P. B. Shelley, Complete Poetical Works (ed. Thomas Hutchinson), Op. Cit., ll. 20, 27 e 33, p. 665. 
64 Cf. Carlyle, Sartor Resartus, Op. Cit., p. 267. 
65 Abrams [1973, p.391] cita como exemplo o seguinte excerto do Prólogo a Peter Bell, ll.133-45: "The 

common growth of mother-earth / Suffices me  her tears, her mirth, / Her humblest mirth and tears ... / If 

I along that lowly way / With sympathetic heart may stray, / And with a soul of power. ... / What nobler 

marvels than the mind / May in life's daily prospect find, / May find or there create?". A ênfase é nossa. 
66 Cf. W. Wordsworth, "Prefaces, etc.", in Poetical Works, Op. Cit., p. 750. 
67 Id. Ibid. 
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revolução na forma de olhar, e de ver, que faça desse objecto algo de novo. Meyer 

Abrams sugere que as principais definições de uma visão transformadora não se 

alteraram muito desde essa altura até aos nossos dias e que as categorias da novidade de 

sensação, de momentos revelatórios e do olhar rectificado que inverte o estatuto do 

baixo e do trivial se mantêm, embora de forma distorcida ou oblíqua, em outros autores 

dos séculos XIX e XX.69 Resta saber qual a influência desta cosmovisão, e desta atitude 

perante o acto poético, sobre autoras que ao inspirarem-se nesses representantes do 

romantismo procuraram, simultaneamente, criar as suas próprias visões do mundo e 

recriar as suas experiências visionárias num universo pós-romântico e feminino. 

                                                                                                                                                                          
68 Cf. André Gide, "Poésie Encore et Toujours", in Essais Critiques (ed. Pierre Masson), Gallimard, 

Paris, 1999, pp. 389-90. 
69 "And to our own day the chief definitions of transforming vision have continued to be recognizable, if 

sometimes distorted, variations on the Romantic categories of freshness of sensation, revelatory Moments 

and the rectified outlook which inverts the status of the lowly, the trivial, and the mean." (Cf. Abrams, Op. 

Cit., p. 411). 



  

  

 1.3  Diferentes perspectivas de criação 1 e de conceitos afins. 

  

 A metáfora implícita no lexema criação tem dominado tradicionalmente os 

debates em torno da questão da autoria literária, com fortes implicações acerca da 

natureza misteriosa e eventualmente transcendental da actividade do escritor ou, mais 

especificamente, do poeta. A crítica literária recente tem identificado as origens da 

noção de criação como sendo essencialmente teológicas; deste modo, o modelo oculto 

para a criatividade literária é o Autor Divino que faz a sua obra  o mundo  surgir ex 

nihilo (ou a partir do nada).2 Esta metáfora equipara, assim, aquele que produz o poema, 

ou a obra de arte de um modo geral, ao próprio Deus na sua actividade criadora 

primordial. 

 Ao definir criação 3, Étienne Souriau salienta igualmente que esta originou 

inúmeras especulações metafísicas relacionadas com os problemas da teodiceia.4 Na 

verdade, uma grande parte dos termos empregues pela estética é precisamente de origem 

teológica, muito embora os problemas levantados naquela disciplina pela noção de 

criação lhe sejam assaz específicos. Para que haja criação exige-se a concorrência de 

diversos factores: (1) é necessário que a acção criadora seja simultaneamente produtiva, 

isto é, atestada pela existência de uma obra; (2) é essencial que a obra criada exiba uma 

novidade ou originalidade verdadeira e suficiente (caso contrário, não existe criação mas 

recomeço ou imitação; por outro lado, a novidade absoluta não existe, já que toda a obra 

de arte se assemelha em maior ou menor grau a obras precedentes); (3) é imprescindível 

                                                           
1"Criação: acto ou efeito de criar; acção pela qual Deus dá o ser ao Universo; invenção; obra; produção; 

[...] interpretação original de um papel dramático. (Do latim creatione - ...)". Cf. Dicionário da Língua 

Portuguesa, 6ª edição, Porto Editora, p. 445. 
2 Esta ideia está já presente em Santo Agostinho, ao dirigir-se a Deus nas Confissões: "De que modo, 

porém, criaste o céu e a terra [...] se não procedeste como o artífice [...] segundo a concepção da sua 

mente vigorosa [...] Donde lhe viria esse poder, se Vós lhe não tivésseis criado a imaginação? [...] Criaste 

a matéria com que ele fabrica os objectos, a inspiração com que ele concebe a arte e vê internamente o 

plano que executa no exterior. [...] falaste e os seres foram criados. Criaste-los pela vossa palavra!" (Cf. 

"A Palavra Criadora", Livro XI, pp. 296-297). 
3 "Création [...] l'acte par la vertu duquel une chose, un être commencent à exister. Il désigne aussi l'être 

qui résulte de cet acte." (Cf. Vocabulaire D'Esthétique, Op. Cit., p. 522). 
4 'Teodiceia', que significa etimologicamente "justificação de Deus", foi um termo criado por Leibniz 

(1710) para designar a parte da metafísica que trata do problema do mal e procura justificar a bondade de 

Deus. Desde o século XIX, a teodiceia é a parte da metafísica que trata da existência e da natureza de 

Deus. 
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a intervenção de um agente criador (caso contrário, estamos a falar de aparição ou de 

génese espontânea), o que nem sempre é fácil de distinguir no caso de um 

acontecimento estético novo.5 

 O lexema criação está naturalmente associado à palavra criatividade 6, esta de 

emprego bastante mais recente:  

 

La créativité, c'est un pouvoir de créer et une propension à créer. [...] tous les êtres 

humains et en particulier tous les enfants sont doués de créativité mais ... c'est une 

puissance caduque qui avorte si elle ne trouve pas d'emploi en temps utile, [...] 7 

 

A criação artística propriamente dita é um acontecimento demasiado complexo e ainda 

pouco conhecido para que o possamos ligar de forma segura a uma faculdade específica; 

o resultado da criatividade não é normalmente avaliado pois é assumido meramente 

como poder de realização pura, valorizando o próprio acto executivo de forma 

supersticiosa através de uma avaliação temerária da espontaneidade; consequentemente, 

a ideia de uma faculdade inata impede-nos de ver até que ponto a actividade criadora é 

susceptível de organização dialéctica e racional. 

 Só recentemente é que o problema da criatividade teve propriamente uma 

formulação científica em sentido estrito. Antes do século XX, existiram noções 

informais correspondendo aproximadamente, e em parte, ao que hoje se inclui no nome 

de criatividade  nomeadamente, wit, imagination, taste, ingenio e agudeza que, em 

sentido predominantemente estético, se quase tecnicizam em Inglaterra, em França, em 

Itália e em Espanha, entre os séculos XVI e XVIII. Além disso, existe uma tradição 

especulativa importante centrada na ideia de criatividade, de actividade e de 

transformação interna: do vitalismo setecentista à Naturphilosophie e à filosofia 

romântico-idealista do espírito. Uma tradição com tendência predominantemente 

espiritualista e que abarca tanto a esfera da natureza como das actividades humanas, em 

reacção declarada contra o determinismo e o intelectualismo. 

 

A criatividade ou actividade [...] define-se em geral [...] não sem importantes excepções 

que representam o indício de uma concepção emergente, como a característica de uma 

"superior" consideração cognoscitiva, "outra" relativamente ao modo de conhecer 

corrente (...). Em suma, como algo de superintelectual (a Vernunft ou o Geist do 

                                                           
5 Cf. Vocabulaire D'Esthétique, Op. Cit, pp. 522-523. 
6 'Criatividade': "capacidade de produção do artista, do descobridor e do inventor que se manifesta pela 

originalidade inventiva." Cf. Dicionário da Língua Portuguesa, Op. Cit., p. 445. 
7 Cf. Vocabulaire D'Esthétique, Op. Cit., p. 524 (a ênfase é nossa). 
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idealismo alemão, por exemplo) ou mesmo de oposto ao intelecto (como a intuition 

bergsoniana). Por conseguinte: criatividade contra regularidade; criatividade contra 

legalidade.8 

 

Emílio Garroni é de opinião que o problema científico da criatividade se desenha, pelo 

contrário, no momento em que se começa a considerar sistematicamente a criatividade 

como "criatividade segundo regras" ou como "criatividade submetida a uma legalidade 

geral".9 Tratando-se do que ele designa como "uma categoria epistémica profunda [...] 

(quase uma epistème no sentido de Foucault)"10, a criatividade dificulta a sua própria 

definição ao paradoxalmente conciliar novidade e anterioridade. 

 Para a gnosiologia antiga, o conhecimento é essencialmente re-conhecimento, 

como acontece paradigmaticamente com a anamnese (reminiscência) platónica e 

reemerge na teoria aristotélica do intelecto activo. Sendo assim, as condições de 

possibilidade do conhecimento são procuradas em algo de preexistente ou num modelo 

ontológico ideal. Com os pensadores que se podem incluir aproximativamente numa 

orientação de tipo racionalista (de Tomás de Aquino a Descartes), mas também com o 

sensismo e o empirismo, a ideia de um modelo do mundo parece reafirmar-se. As 

nossas representações, as ideias, são  em An Essay on Human Understanding (1690) 

de Locke  cópias ou signos das coisas, e as palavras (e qualquer outro meio de 

comunicação) são por sua vez signos das ideias: o conhecimento que delas nasce não é 

mais que uma espécie de puzzle, cujas peças foram previamente fornecidas.11 Também 

em teoria da linguagem e na concepção dita referencialista, o signo é uma etiqueta de 

uma realidade já estruturada e analisada antes de qualquer intervenção estruturante e 

analítica. Esta concepção da linguagem como isomórfica da realidade remonta na sua 

forma clássica sobretudo a Aristóteles. Mas será preciso chegar à moderna teoria da 

linguagem, pelo menos a Saussure, para encontrar uma teoria explícita e precisa de 

formatividade linguística  tal que implique inevitavelmente criatividade.12 

                                                           
8 Cf. Emilio Garroni, Estética e Epistemologia. Reflexões sobre "A Crítica da Faculdade do Juízo", 

Edições Bulzoni, Roma, 1976, p. 45. 
9 Cf. Garroni, Op. Cit., pp. 46-47. 
10 Id. Ibid., p. 48. 
11 Cf. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. John W. Yolton, Everyman, J.M. 

Dent, London, 1994. 
12 Cf. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Tullio de Mauro (ed.), Payot, Paris, 1972. 

"Que o conhecimento seja [...] uma construção dentro de certos limites 'arbitrária' e, por conseguinte, 

'criativa', como é para a epistemologia moderna, representa uma perspectiva literalmente impensável não 
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 Garroni sugere que esta concepção metafísica, gnoseológica e linguística teria 

sofrido já na Antiguidade uma significativa denegação na ideia cristã de criação. No 

entanto, ele considera que a ideia de criação ("uma espécie de modelo 'voluntarista'") 

representa uma regressão face ao pensamento clássico, um renascer de motivos mais 

primitivos, estreitamente ligados a uma forma mitológica de exposição, à reflexão como 

narrativa tal como sucede no Génesis.13 Do ponto de vista da "criação", o Deus criador e 

omnipotente arroga-se dignidade de Ser supremo e assume propriedades transcendentais 

e formas ideais, tendendo a conferir eternidade ao mundo terreno e a acolhê-lo de certa 

forma em si (numa multiplicidade que chega a incluir o mal, o pecado e a queda) numa 

unidade transfigurante. Para Garroni, este modelo é um indício de um futuro problema 

da criatividade, no âmbito mais geral de um problema da transformação e do devir, 

sendo este programa ou esta intuição ocultos realizados precisamente pela filosofia 

romântica e idealista. No entanto, ele considera que "nem mesmo com o pensamento 

alemão [...] se conhecerão ainda avanços substanciais, isto é, teórico-cognoscitivos, no 

que se refere à criatividade" e que "se falará, e até de mais, de criação, de actividade, de 

movimento (...), mas a instância manter-se-á genérica, [...]".14 Nesta perspectiva, o 

espírito criador, na filosofia romântico-idealística, continua a ser uma simples instância 

literária, quase que apenas verbal e emotiva, não verdadeiramente distinta do antigo 

modelo de conhecimento. 

 Mas as concepções mais antigas estão geralmente mais próximas do senso 

comum devido, em parte, à forte atracção do próprio reconhecimento. A linguagem 

comum cede por vezes à ideia de uma criação repentina e sem precedentes, ignorando 

que nada pode ser totalmente novo, nem pode deixar de ter inter-relações complexas 

com coisas já formadas e produzidas. Por exemplo, Mukarovský 15, um dos mais 

autorizados estudiosos e defensores da criatividade artística, concebeu a inovação a esse 

                                                                                                                                                                          

só para o pensamento antigo (...) mas também para a mais avançada reflexão da filosofia imediatamente 

pré-moderna, pré-kantiana." (Cf. Garroni, Id. Ibid.). 
13 Id. Ibid., pp. 53-54. 
14 Id. Ibid., p.54. Garroni afirma que a própria filosofia hegeliana permaneceria uma Identitätsphilosophie 

e, como tal, partiria também da hipótese de que o mundo real é o resultado da actividade de um espírito 

criador. Pelo contrário, Kant pode ser considerado o verdadeiro fundador das noções modernas de 

"criatividade" e de "construtividade" (Id. Ibid.). 
15 Cf. Jan Mukarovský, Escritos sobre Estética e Semiótica da Arte (trad. de Manuel Ruas), Editorial 

Estampa, Lisboa, 1993. 
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nível em inter-relação íntima com modelos precedentes, mesmo que violando ou tendo 

uma relação diferencial com eles. 

 O descrédito em relação às teorias da criação e da criatividade em geral parece 

ter derivado para a própria noção de criatividade, não tendo assim facilitado uma 

consideração científica, nem sequer uma formulação correcta, do problema. A reflexão 

de Ernst Cassirer, sobretudo na sua obra Philosophie der symbolischen Formen, 

contribuiu de forma determinante para atribuir solidez teórica e metodológica à análise 

dos produtos artísticos 16; com ele, o problema da criatividade adquire um sentido 

diferente e começa a assumir fisionomia científica. Cassirer procura demonstrar como 

todo o conteúdo da civilização, enquanto se funda num princípio formal geral, tem 

como pressuposto uma originária actividade do espírito.17 Ele sugere que a ideia, ainda 

metafísica-mitológica, da criatividade se mantém como um pressuposto inevitável mas 

que a efectiva justificação da criatividade concreta (no pensamento, no mito, na arte e na 

ciência) remete, pelo contrário, para condições legalizantes determinadas e definidas, 

isto é, para leis ou regras.18 Para Cassirer, a liberdade do espírito, na arte como no mito, 

não é de modo algum absoluta ou isenta de vínculos; a estética e a metodologia artística 

não serão dedicadas idealisticamente à criação, à intuição livre de regras, à liberdade 

inventiva, mas serão viradas para a definição e aplicação de leis formativas da arte; mais 

do que "criação", Cassirer preferia falar de "construção", de criatividade segundo 

regras.19 

 A investigação científica em torno do problema da criatividade desenvolveu-se 

sobretudo nas áreas disciplinares da psicologia e da linguística. A Gestaltpsychologie 

("psicologia da forma"), de que Wertheimer, Koffka, Köhler e Katz são os principais 

representantes, estuda a percepção como fenómeno produtivo (ou criativo) em 

condições activas e legalizantes (verdadeiros perceptual concepts fundados a priori). A 

Psicologia Cognitiva, uma disciplina mais vasta e geral, representa uma nova orientação 

                                                           
16 A filosofia de Cassirer inscreve-se numa epistemologia transcendental de derivação kantiana. Ver 

tradução francesa da sua obra: La Philosophie des Formes Symboliques (3 vols.), Les Éditions de Minuit, 

Paris, 1972. 
17 Cf. Cassirer, Op. Cit., vol. 2 (La Pensée Mytique), Chapitre 2, pp. 254-255. 
18 Id. Ibid., pp. 259. 
19 Cf. Cassirer, vol.3 (La Phénoménologie de la Connaissance), Chapitre 5, p. 515. Para Garroni, "o 

problema da criatividade põe-se, não já em geral, mas no horizonte da actividade humana simbólica ou 

semiótica [...] como problema das condições específicas que a criatividade linguística, mitológica, 

artística, científica, requer a cada nível apropriado." Op. Cit., p. 60. 
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de estudos em torno da questão do pensamento produtivo, do pensamento criativo, 

ligada a uma consideração genética, ou evolutiva, das capacidades intelectuais e das 

estruturas que estas supõem. Jean Piaget e os seus colaboradores institucionalizam a 

noção de criatividade, como motor interno das transformações estruturais que 

caracterizam o processo de apropriação da realidade por parte do homem, a sua 

construtividade, em relação ao constituir-se de estruturas cognitivas cada vez mais 

elevadas.20 Por outro lado, os contributos da psicanálise para o problema da criatividade 

assentam na ideia de psicologia dinâmica, elaborada por Sigmund Freud e os 

freudianos; a psicanálise é também uma fenomenologia dos processos cognitivos que, 

através de motivações e mecanismos profundos, orientam estruturações psíquicas mais 

complexas, como é claro em Freud, nomeadamente nos escritos dedicados à criatividade 

artística.21 

 Mas o problema da criatividade segundo regras tem, sem dúvida, a sua 

formulação mais explícita e mais pragmática no âmbito da linguística contemporânea (e 

depois, mais em geral, da semiologia ou semiótica). De facto, a língua apresenta-se 

como um dispositivo produtivo típico, na medida em que a partir do seu sistema finito 

podemos formar mensagens sempre novas. Sobretudo a partir de Saussure, a ideia de 

criatividade prendeu-se à explicitação de estruturas determinadas e apropriadas, onde a 

regularidade está intimamente ligada à variabilidade e produtividade dos fenómenos 

considerados, ou seja, à criatividade que lhes é subjacente.22 Em linguística e em 

semiótica a palavra criatividade tem várias acepções, mas a mais relevante é a noção 

saussuriana de formatividade 23 que implica a própria estruturação do plano do 

significado (ou do "conteúdo") e não apenas do significante (ou da "forma"). Esta ideia 

não toca exclusivamente o estatuto da linguagem e das nossas representações internas, 

mas também a relação das representações com as próprias coisas na organização extra 

                                                           
20 Garroni sugere, no entanto, que em Piaget subsiste ainda um resíduo "bergsoniano", ou seja, uma ideia 

de criatividade sem outras especificações (Op. Cit., p. 63). 
21 Garroni acrescenta que essa preocupação está ainda presente em muitos outros conceitos gerais de 

Freud, "por exemplo na ligação entre 'energia de investimento' (Besetzungsenergie) e 'sublimação' 

(Sublimierung)" e que o problema da criatividade se foi tornando cada vez mais explícito nas 

investigações pós-freudianas, "justamente com a escola kantiana ou a chamada 'psicanálise do Eu'" (Op. 

Cit., p. 64 ). 
22 A posição intermédia privilegiada da linguística entre intuição e teoria geral levou ao seu alargamento 

às ciências humanas em geral (Jakobson, Lévi-Strauss, Prieto), incluindo a psicanálise (Lacan).  
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linguística. No entanto, a noção moderna de criatividade é exibida de modo 

particularmente adequado pela linguagem.24 

 No campo da especialização estética, em que arte e criatividade são 

indissociáveis, um papel inegável será sempre desempenhado pelo princípio subjectivo 

(heterogéneo ou pitoresco) e estético, ele próprio responsável pela criatividade humana, 

enquanto necessariamente ligado a uma legalidade condicionante. Mas a motivação e a 

necessidade de uma imagem estética do mundo devem ser procuradas não fora do 

controlo prático-intelectual exercido sobre o próprio mundo, mas no interior dele. 

Segundo Garroni, "A arte não fornece um 'duplo' do conhecimento, como algo mais do 

que ele; está radicada no conhecer e especializa-se segundo as suas próprias leis de 

desenvolvimento e de construção, [...]".25 Embora as capacidades criativas humanas de 

adaptação revelem a fragmentariedade e limitação do controlo prático-intelectual, ou 

seja, de uma "adaptação total", Garroni acredita que, com base nas exigências de uma 

adaptação prático-cognoscitiva, deve existir uma especialização da criatividade como 

tal; assim, a arte "é uma especialização não-cognitiva do próprio conhecer" ou "uma 

espécie de 'estado de alma cognoscitivo ou adaptativo' totalizante".26 Para ele, a 

específica criatividade artística é a mesma criatividade que rege em geral a produção 

cultural, seja ela qual for. 

 A actividade artística especializada, além de ser realização prática finalizada, é 

também actividade cognoscitiva (capaz de veicular conhecimentos); mas o seu carácter 

dominante consiste em ser puramente construtiva 27; assim como a metalinguagem, a 

actividade artística é uma espécie de meta-operação que não se propõe nenhum dos fins 

perseguidos pelas operações finalizadas. Isto é imediatamente constatável nos casos da 

música e da poesia (inextricavelmente unidas nos dois sentidos possíveis, como música 

que se faz linguagem e como linguagem que se faz música mediante processos 

métricos); o processo fundamental da música parece ser justamente de tipo construtivo, 

virado para a produção de objectos sem objectivo. Deste modo, a criatividade artística 

                                                                                                                                                                          
23 A formatividade saussuriana baseia-se na "arbitrariedade", mas com um sentido novo relativamente à 

arbitrariedade da relação significante-significado; Saussure e Hjelmslev eliminam radicalmente o antigo 

referencialismo, ligado à gnosiologia do "reconhecimento".  
24 Sobre este assunto, ver L.J. Prieto, Pertinence et pratique. Essai de sémiologie, Minuit, Paris, 1975. 
25 Cf. Garroni, Estética e Epistemologia, Op. Cit., p. 70. 
26 Id. Ibid. 
27 Segundo Garroni, "construtiva, enquanto exibe segundo processos empíricos a criatividade da 

actividade prático-cognoscitiva em geral." (Op. Cit., pp. 71-72). 
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explica-se na forma de um jogo puramente construtivo (em certos casos, uma simples 

combinatória) nas condições de uma legalidade geral; "mas é especificamente 

criatividade artística enquanto assume como dominante o princípio da construtividade 

meta-operativa (...)".28 Trata-se na realidade de dois processos fundamentais, opostos e 

correlativos: a simbolização da operação, por um lado, e a operativização da linguagem, 

por outro. Os processos poéticos, por exemplo, podem ser interpretados como processos 

de intensificação e de ambiguação semântica (o seu aspecto simbólico-linguístico) e 

como processos virados para uma reificação da linguagem (o seu aspecto simbólico-

operativo). A construtividade do processo poético reporta-se a um princípio estético 

criativo com um domínio mais acentuado na actividade artística ou em operações com 

uma forte dominante meta-operativa.29 

 Em suma, a criatividade está ligada aos problemas de construção do signo, do 

símbolo e dos seus valores (significado), mas trata-se igualmente de um elemento 

caracterizante do comportamento semiótico humano, um termo-chave da relação 

natureza-cultura (inato-adquirido). Ligada aos modos do conhecimento, a criatividade é 

levada a submeter-se a um certo código que, no caso da linguagem, entra como 

elemento constitutivo e operativo. Não tendo o objectivo imediato da comunicação, a 

criatividade é sobretudo expressão construtiva (submetendo-se aos processos da 

imaginação e da invenção, mas também aos de uma regulamentação externa e interna).30 

 

 Estreitamente associada aos conceitos de criação e de criatividade está a noção 

de imaginação 31, sobretudo a de imaginação criadora. Tanto poetas como críticos têm 

considerado a imaginação como a faculdade criativa por excelência e os escritores de 

                                                           
28 Id. Ibid. 
29 Id. Ibid. Sobre este assunto, ver igualmente os seguintes estudos: Thomas Ward, Creativity and the 

Mind: discovering the genius within, Plenum, New York, 1995; F. Barron, Creativity and Personal 

Freedom, Van Nostrand, Princeton N.J., 1968; L.H. Guilford, Traits of Creativity in H.H. Anderson 

(organ.), Creativity and its Cultivation, Harper and Row, New York, 1959; M. Tyson, Creativity in B.M. 

Foss (org.), New Horizons in Psychology, Penguin Books, Harmondsworth, 1966. 
30 Ver Faya Ostrower, Criatividade e Processos de Criação, editora Vozes, Petrópolis, 1986 e Acasos e 

Criação Artística, editora Campus, Rio de Janeiro, 1990. 
31 Do latim imaginatione-, "imagem". "Acto ou efeito de imaginar; faculdade de inventar, de conceber, 

unida ao talento de reproduzir vivazmente essas concepções; fantasia; pensamento; coisa imaginada; 

cisma; superstição; apreensão; devaneio; crença errónea;   reprodutora ou memória imaginativa: função 

de representação do passado sob a forma concreta de imagens;  criadora ou inventiva: função 

combinatória de novos conjuntos de imagens; capacidade de representação de objectos, acontecimentos 

ou relações ainda não observados." (Cf. Dicionário da Língua Portuguesa, 6ª edição, Porto Editora, p. 

908). 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 76 

um modo geral têm, ao longo dos tempos, associado ou identificado a imaginação com o 

génio, a inspiração, o gosto, o poder visionário e a profecia. Os poetas e os filósofos da 

antiguidade consideravam a imaginação como um poder forte e diversificado, mas que 

desregulado poderia produzir ilusão, instabilidade mental (frequentemente melancolia), 

arte de má qualidade, ou então loucura. Apesar de tudo, a imaginação viria a tornar-se o 

critério estético fundamental do romantismo europeu e americano, sendo inclusivamente 

elevada a assunto principal da obra de muitos críticos e poetas.32 

 Já no seu artigo da Encyclopédie, "Imagination" [1765], Voltaire confirma a 

ambiguidade e a amplitude da acepção do termo. Ele próprio oscila entre três acepções 

fundamentais: (1) como noção mais básica de 'imagem' ou 'visão'; (2) como função 

cognitiva propriamente dita; (3) e como matriz da produção artística. Considerando a 

imaginação como ligada inicialmente a uma experiência visual anterior e desta 

dependente, Voltaire reconhece o seu poder evocador, vizualizante e produtor de 

imagens na mente do indivíduo. Mas, quando fala de imaginação em relação à sua 

utilização no campo artístico e ao seu papel condicionante na produção poética ou 

pictórica, Voltaire exclui a ideia de uma imaginação apenas visual (esta seria pertinente 

apenas no momento cognitivo, de mera organização das percepções obtidas através dos 

sentidos). Oscilando entre uma teoria da imaginação como capacidade abstractiva e uma 

concepção da imaginação como reprodução passiva imediata da experiência sensível, 

Voltaire procura resolver a ambiguidade através da distinção entre imaginação activa e 

imaginação passiva. A verdadeira função da imaginação realizar-se-ia em 

concomitância com os procedimentos artísticos e na identificação com a produção de 

uma experiência mais vasta e complexa.33 

 No entanto, a Encyclopédie ao consumar a união entre arte e imaginação e ao 

identificar esta última com as conotações da criatividade sem regras, do génio sem 

legalidade, etc., exclui a arte da área das práticas cognitivas. Consequentemente, a 

                                                           
32 Por exemplo, em The Prelude (1850), William Wordsworth proclama a imaginação como seu tema 

principal. Do mesmo modo, John Keats usa Lamia (1818-1820) e as suas grandes odes para debater em 

termos simbólicos a função e o valor da arte imaginativa. Mas também muitas autoras românticas e 

vitorianas fizeram da imaginação e da inspiração poética o tema central dos seus poemas, assim revelando 

uma consciência profunda da sua importância para o universo poético feminino (Vide mais adiante o sub 

capítulo dedicado à escrita poética feminina). 
33 Cf. (F.M. Arouet) Voltaire [1765], "Imagination", in Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres (...), a Neufchastel, chez Samuel 

Faulche & Compagnie, Paris 1751-65, vol.VIII, pp. 560-564. 
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imaginação que presidirá à produção artística não será a mesma imaginação que faz 

parte do processo cognitivo tout court, mas confundir-se-á sempre com o caso particular 

da fantasia, do Witz, da argúcia, do ingenio, da agudeza, do sentimento, etc. (as 

diferentes designações adoptadas). Para uma boa parte da estética dos séculos XVIII e 

XIX, a arte ou a experiência estética poderá ser caracterizada como procedimento 

cognitivo apenas enquanto conhecimento intuitivo ou conhecimento do individual, do 

singular, como intuição lírica ou sensível. Trata-se de uma tradição cultural e 

terminológica que esqueceu ou desconheceu a diversificação entre uma noção de 

imaginação como procedimento abstractivo e uma sub noção de imaginação como 

técnica peculiar ao artista. 

 Nas orientações da estética italiana moderna, Della Volpe (na sua Crítica do 

Gosto [1960]) contrapõe a necessidade de considerar a componente intelectual enquanto 

tal na produção e na fruição da obra estética à autonomia do momento estético 

conseguida por Croce através da identificação com o momento da intuição-expressão (A 

Estética como Ciência da Expressão [1902]). A especificidade da abstracção enquanto 

abstracção literária desloca-se assim do ponto de vista gnoseológico para a necessidade 

de ter de ser caracterizada posteriormente como de tipo técnico-semântico. Do 

tradicional misticismo estético, segundo o qual a poesia é "intuição (ou imagem) pura", 

passa-se para a aplicação do conceito de semanticidade como chave para a operação de 

especificação do conhecimento produzida pela arte.34 No âmbito da cultura psicológica 

e psicanalítica e sobretudo da interferência entre estética e os estudos sobre a percepção, 

Arnheim volta a propor o privilegiar da percepção visual a nível conceptual e a nível 

artístico, individualizando o aspecto abstractivo da própria imaginação visual.35 Uma 

outra teoria da imaginação, a de Gaston Bachelard, embora igualmente apoiada na 

psicologia analítica, aposta na revalorização da imaginação como faculdade de 

aproximação a fenómenos ainda que não exclusivamente artísticos. Parecendo 

inscrever-se inicialmente sob o signo da identificação imaginação-intuição metafísica, a 

noção bachelardiana de imaginação é uma espécie de logos com um dinamismo 

                                                           
34 Cf. Galvano della Volpe, Crítica do Gosto (trad. de António Ribeiro), Editorial Presença, Lisboa, 

1960-19-, vol. I, pp. 103-124. 
35 Cf. R. Arnheim [1969], Visual Thinking, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1974. 
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peculiar, um processo mental que preside à interiorização e à representação e à 

particular separação e associação das imagens e dos símbolos (verbais ou não verbais).36 

 

 Em De anima, Aristóteles avança com a definição clássica de imaginação: 

reprodução mental da experiência captada pelos sentidos; à falta desta informação, a 

imaginação transforma-se numa forma de memória que é, essa sim, considerada como a 

grande Musa.37 Aristóteles discute o papel da imaginação na perspectiva do que Locke 

designaria como a associação de ideias, de importância central na psicologia empírica. 

Na Poética, ele não se refere à função da imaginação, muito embora a resposta 

imaginativa da audiência  projectando compreensão e identificação (pena e medo)  

possa ser inferida na Tragédia.38 Por seu turno, Platão desconfia da imaginação do 

artista, atribuindo-lhe apenas um dever essencialmente reprodutivo (a cópia de uma 

cópia); no entanto, o nous platónico (a razão) carrega uma força muito similar às 

concepções mais tardias de imaginação criativa.39 Para Plotino, a imaginação (que ele 

designa como fantasia) é já uma faculdade plástica e construtiva que pode mudar ou 

alterar a experiência, permitir ou concretizar uma forma de intuição ou de perspicácia 

intelectual; a fantasia poderá surgir de duas formas: a inferior  ligada aos sentidos e ao 

poder irracional da alma  pode harmonizar-se com a mais elevada, que reflecte as 

ideias e aquilo que é racional.40 Assim, desde o início, a imaginação possui raízes tanto 

no empirismo baseado na experiência sensorial como no transcendentalismo. Horácio, 

muito influente na poética ocidental, praticamente não menciona a imaginação na sua 

Ars Poetica; esta ausência, juntamente com a posterior ênfase neoclássica na 

verosimilhança e no decoro da imitação, reduz consideravelmente a importância da 

imaginação na teoria poética muitos séculos após Horácio. Embora Filostrato declare a 

imitação como inferior à fantasia e Quintiliano ligue a imaginação ao acto de evocar 

                                                           
36 Cf. Paul Ginestier, Bachelard, col. Pour Connaître, Bordas, Paris, 1987, pp. 80-96. Ver também J. 

Gagey [1969], Gaston Bachelard ou la conversion de l'imaginaire, Rivière, Paris. 
37 Cf. Johannes Hirschberger, Historia de la Filosofía (ed. Luis Martínez Gómez), Editorial Herder, 

Barcelona, 1973, Tomo I ("Aristóteles – B. El ser y el ente"), pp. 188-192. 
38 Cf. Aristóteles, Poética, VI, 1449b-1450a, Op. Cit., pp. 109-111. 
39 Cf. Platão, República, VI, 509d-511e, Op. Cit., pp. 311-316. 
40 Cf. Enneadi Vita di Plotino (ed. Giuseppe Faggin), Rusconi, Napoli, 1996, IV, 3, 31. Plotino (204-70 

a.C.) encontra-se entre os vários autores clássicos (neo-platónicos) que influenciaram as noções de 

imaginação "primária" e "secundária" inauguradas por Coleridge (Vide mais adiante as noções 

coleridgianas de "imagination" e de "fancy"). 
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coisas ausentes para provocar emoção no ouvinte 41, só com a descoberta no século XVI 

do Peri hypsous (Sobre o Sublime), atribuído a Longino, é que os críticos europeus se 

centram mais directamente no poder por este descrito: "Movido pelo entusiasmo e pela 

paixão pareces ver as coisas das quais falas e colocar as mesmas perante os olhos dos 

teus ouvintes."42 

 Durante o Renascimento, a obra de Pico della Mirandola  De imaginatione sive 

phantasia  vai beber à tradição clássica medieval embora enfatizando 'visão' como o 

sentido primário ou arquetípico.43 G. Puttenham (em The Arte of English Poesie, 1589) 

resume as noções renascentistas de imaginação na produção de poesia, realçando a 

ligação entre o poeta como criador e o criador divino 44; Philip Sidney e J.C. Scaliger 45 

também chamam ao poeta criador, implicando que essa 'criação' imita ou segue a 

natureza em vez de a copiar. Os psicólogos renascentistas, entre os quais Melancthon, 

Amerbach, e especialmente Vives, expuseram pontos de vista progressivamente mais 

sofisticados sobre a mente, onde a imaginação e a associação de ideias têm papéis 

importantes. Também William Shakespeare usa o lexema "imagination" (e, 

alternativamente,"fancy") de forma bastante sugestiva, tal como no Coro de Henry V ou 

nos versos de Teseu em A Midsummer Night's Dream.46 Em The Advancement of 

Learning (1605), Francis Bacon menciona o que ele designa como "imaginative or 

insinuative reason", concluindo no entanto que "I find not any science that doth properly 

or fitly pertain to the imagination".47 Para Hobbes, o que ele chama de "compounded 

                                                           
41 Cf. M. Fabio Quintiliano, Instituições Oratorias, Imprensa Real da Universidade de Coimbra, Coimbra, 

1788 (ed. Jeronymo Soares Barboza). 
42 Cf. Demetrio, Sobre el Estilo e Longino, Sobre lo Sublime, ed. José García López, Editorial Gredos, 

Madrid, 1979, XV 2, p. 174. É Boileau quem primeiro traduz Longino; em Inglaterra, Dennis e Pope são 

os primeiros a divulgar as suas ideias. 
43 Cf. Jader Jacobelli, Pico della Mirandola, Il Cammeo, Longanesi, Milano, 1986 (ed. Eugenio Garin). 
44 George Puttenham (c. 1529-91) é considerado o autor do tratado crítico intitulado The Arte of English 

Poesie, publicado anonimamente em 1589. Esta obra em três partes (Of  Poets and Poesie, Of Proportion 

e Of Ornament) é importante sobretudo como um registo do conceito de gosto e da teoria poética 

isabelina. Cf. Elizabethan Critical Essays, ed. G.G. Smith, II, 4. 
45 Julius Caesar Scaliger (1484-1558), médico e ensaísta italiano, escreveu em latim o seu longo tratado 

sobre a poética. Cf. C. Balavoire e P. Laurens, La statue et l'empreinte. La Poétique de Scaliger, L'oiseau 

de minerve, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986. 
46 A desconfiança de Teseu em relação à imaginação potente e aos seus truques, identificando-a com 

loucos, amantes e poetas  cujas histórias não são credíveis, contrasta com a defesa que Hipolyta parece 

fazer da 'fantasia': "Such tricks hath strong imagination", "fancy's images [...] strange and admirable" 

(1595, 5.1). Ver ainda o Prólogo (Coro) de The Life of Henry the Fifth [1599]: "On your imaginary forces 

work [...] And make imaginary puissance". Cf. The Oxford Shakespeare. The Complete Works (eds. S. 

Wells and G. Taylor), pp. 333 e 569 (a ênfase é nossa). 
47 Cf. Francis Bacon, The Essays, Penguin Books, London, 1985, ed. John Pitcher, pp. 200-201. 
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imagination" forma "trains of ideas" ou um "mental discourse" que resultam no juízo de 

valor ou sagacitas.48 Locke é o primeiro a usar a expressão "association of ideas" no seu 

Essay Concerning Human Understanding (4ª ed., 1700); mas o facto de ter reconhecido 

a imaginação como uma faculdade inata potente ("the mind has a power") não foi 

valorizado devido à crítica por ele feita à poesia.49 

 Durante o século XVIII, é Joseph Addison quem transporta estes conceitos para 

a poética; em "The Pleasures of the Imagination", o seu interesse rapidamente se torna 

psicológico e envolve uma faculdade projectiva, activa e passiva, produtiva e 

reprodutiva: a produção imaginativa do artista "has something in it like creation; it 

bestows a kind of existence ... It makes additions to nature".50 É através da imaginação 

que os mundos material e intelectual (ou moral) se fundem e espírito e matéria 

encontram uma faculdade comum. Derivado de Addison, o poema popular de Mark 

Akenside (1721-70)  The Pleasures of the Imagination [1744]  também combina 

elementos platónicos e empíricos. Enquanto Joseph Warton proclama que a invenção e a 

imaginação são as principais faculdades de um poeta, Edward Young liga a 

originalidade e o génio à imaginação. Alexander Gerard, no seu Essay on Genius 

(1774), afirma que "it is imagination that produces genius".51 Em Itália, G. Vico 

menciona na sua obra Scienza nuova (3ª ed., 1744) uma fantasia (no sentido de 

imaginação) rememorativa ou evocativa e, sobretudo, examina a forma como a 

imaginação poética cria uma base para a cultura através da produção do mito e de 

padrões universais.52 Samuel Johnson (1709-84) e David Hume (1711-76), embora 

geralmente desconfiem da imaginação, reconhecem a capacidade que ela possui de 

suplantar a razão; para Johnson, a imaginação representa a principal preocupação do seu 

pensamento moral e psicológico; em Hume, a imaginação torna-se a faculdade central, 

funcionando como um elo unificador.53 Também em Burke (1729-97), as artes 

imaginativas se tornam no que ele próprio designa como "affecting arts" porque 

                                                           
48 Cf. A.P. Martinich, A Hobbes Dictionary, Blackwell Publishers, Cambridge Massachusetts and Oxford, 

1995, pp. 144-145. 
49 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Op. Cit., Chapter XXXIII, pp. 218-224. 
50 Cf. Joseph Addison, "The Pleasures of the Imagination" [1712], in The Spectator, Op. Cit., vol. VI, p. 

70. 
51 Cf. M.H. Abrams [1953], Op. Cit., p. 161. A. Gerard (1728-95), autor de escritos teológicos e 

filosóficos, contribuíu ainda com outro estudo analítico sobre estética, An Essay on Taste (1759, 1780). 
52 Cf. Giambattista Vico, Ciencia Nueva, ed. Rocío de la Villa Ardura, Tecnos, Madrid, 1995. 
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despoletam a imaginação do leitor ou da audiência através da sugestão e da obscuridade; 

"[to imagination] belongs whatever is called wit, fancy, invention, and the like".54 Adam 

Smith fundamenta a sua Theory of Moral Sentiments (1759) na identificação 

compreensiva que a imaginação nos permite estender aos outros.55 A aplicação crítica 

desta ideia culminaria em P.B. Shelley (1792-1822): "A man ... must imagine intensely 

and comprehensively; he must put himself in the place of another and of many others. 

[...] The great instrument of moral good is the imagination".56 

 Já durante o romantismo, e nomeadamente em Blake (1757-1827), a ênfase recai 

fortemente na imaginação como um poder que chega a comunicar e a partilhar com o 

poder sagrado da criação ("The Imagination, that is, God Himself", "creating Space, 

Creating Time according to the wonders Divine of Human Imagination"57). Em 

Wordsworth (1770-1850), a noção de imaginação vai evoluindo ao longo dos seus 

prefácios às Lyrical Ballads (1800, 1802 e o "Essay Supplementary" de 1815) de tal 

modo que, no final, ele tenta explicar como a imaginação pode ser simultaneamente 

criativa e associativa. Mas os seus poemas, nomeadamente The Prelude, são ainda mais 

reveladores do poder que ele lhe atribui: "Imagination, which, in truth, / Is but another 

name for absolute power / And clearest insight, amplitude of mind, / And Reason in her 

most exalted mood".58 No entanto, Wordsworth não mostra a mesma preocupação 

filosófica sistemática pela ideia que Coleridge (1772-1834) claramente revela na sua 

Biographia Literaria (1817), onde define "primary imagination" como "the living 

Power and prime Agent of all human Perception, and [...] a repetition in the finite mind 

                                                                                                                                                                          
53 Cf. David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding [1777], Section I, Clarendon Press, 

Oxford, 1992, pp. 11 e 39. 
54 Cf. Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Sublime and Beautiful ... [1757], ed. David 

Womersley, Penguin Books, Harmondsworth, 1998, Part II (p. 106), Part V (p. 193). 
55 A. Smith (1723-90) apresentou inicialmente a sua teoria sob a forma de palestras, onde defendeu a 

ideia de que a base de toda a moralidade reside no prazer obtido através da compreensão mútua, 

moderadora do nosso egocentrismo natural: o que nos leva a vermo-nos "in the light in which others see 

us" é precisamente a imaginação. Ver Adam Smith, Théorie des Sentiments Moraux, eds. M. Biziou, C. 

Gautier e J. Pradeau, Presses Universitaires de France, Paris, 1999. 
56 Cf. A Defence of Poetry, in Foakes, Romantic Criticism ..., Op. Cit., p. 127. É, no entanto, Coleridge 

que, através do seu conceito de "sympathetic imagination", se torna o expoente máximo da crítica de 

fundamentação psicológica. 
57 Cf. William Blake, "Letter of 23 August 1799 to Dr Trusler", in William Blake, ed. Michael Mason, 

Oxford University Press, 1998, Oxford and New York, pp. 60-61. 
58 Cf. William Wordsworth, The Prelude, Book XIV, ll. 189-192, in Wordsworth. Poetical Works (ed. T. 

Hutchinson), Oxford University Press, p. 585 (a ênfase é nossa). 
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of the eternal act of creation in the infinite I AM"59, considerando que Wordsworth liga 

demasiadamente "fancy" a "imagination" e explica esta sobretudo por via do 

associacionismo. Em contraste com os escritores alemães seus contemporâneos 

(nomeadamente, Fichte ou Schelling), Coleridge chega a aplicar a sua teoria da 

imaginação na análise crítica de poemas, ao nível da expressão e da imagem individual. 

Além disso, muitas definições românticas de símbolo, alegoria ou mito baseiam-se no 

conceito de imaginação e o próprio Coleridge alarga, reformula e aplica a ideia de forma 

seminal para a poética. Keats (1795-1821), por seu turno, também explora a ideia de 

"sympathetic imagination" e de "negative capability", uma procura da verdade ou 

realidade que visa excluir uma aproximação obrigatória ao factual 60; muita da sua 

correspondência e poemas maiores são especulações sobre o valor da verdade e a 

natureza da vida imaginativa interior. Shelley constrói a sua Defence of Poetry (1821) 

com base na distinção profundamente marcada entre razão e imaginação, utilizando uma 

linguagem cheia de imagens e analogias que parece reflectir o próprio assunto; Shelley 

dá mais ênfase, na composição poética, ao poder inconsciente da imaginação do que à 

vontade consciente (aliás, define poesia como a "expressão da imaginação").61 

 Mas a tradição anglófona romântica seria igualmente enriquecida pela filosofia 

transcendental alemã (nomeadamente, a de Platner, Herder 62 e Sulzer). Em Kant (1724-

1804), a questão da imaginação é central; na sua Crítica da Razão Pura (1781), a 

imaginação é "uma faculdade activa de síntese", "um ingrediente necessário da própria 

percepção", mas também existe "uma síntese transcendental da imaginação" 63; na 

Crítica da Faculdade do Juízo (1790), a imaginação é vital para a análise do belo e do 

sublime, não sendo simplesmente reprodutiva ou operando segundo as leis da 

associação, mas também produtiva e exercendo uma actividade própria; a imaginação 

                                                           
59 Cf. S.T. Coleridge, "On the Imagination", in Biographia Literaria ..., Op. Cit., Cap. 13, Vol. I, p. 304. 

"Afirmo que a imaginação primária é o poder vital e o primeiro agente de toda a percepção humana e é 

como que a repetição no espírito finito do acto eterno da criação no infinito 'eu sou'" (tradução de Aguiar 

e Silva, em Teoria da Literatura, Op. Cit., p.553). 
60 Cf. "To Benjamin Bailey [Saturday, 22 Nov. 1817]" e "To George and Thomas Keats [Sunday, 21 Dec. 

1817]", in John Keats. Selected Poems and Letters (ed. Robert Gittings), Heinemann, London, 1982, pp. 

37 e 40. 
61 Cf. P. B. Shelley, A Defence of Poetry [1821], in Foakes, Romantic Criticism ..., Op. Cit., p. 120. 
62 J.G. Herder (1744-1803), que também escreveu sobre a linguagem e sobre a arte, ficou sobretudo 

conhecido pela sua filosofia da história. 
63 Cf. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura (Kritik der Reinen Vernunft), Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, 1997, Vol. XXVI, Segunda Secção, pp. 137-138. 
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estabelece uma analogia entre beleza e moralidade por meio do símbolo.64 Fichte 

proclama, por seu turno, que "toda a realidade se apresenta através da imaginação" e que 

"as ideias fundamentais [...] são apresentadas pela própria imaginação criativa"; ele faz 

assim com que todas as operações do espírito humano dependam da imaginação, 

elevando-a a faculdade epistemológica mais importante e nela baseando toda a 

filosofia.65 Schiller escreve a sua obra Ästhetische Erziehung (1794-95), onde a livre 

actuação da imaginação se transforma em spieltrieb (ou "impulso lúdico") e onde a 

imaginação estética é capaz de renovar a própria alma.66 

Mas é Schelling quem leva mais longe o conceito de imaginação, sobre o qual 

constrói o seu System des Transcendentalen Idealismus (1800); a imaginação é fulcral 

na sua filosofia da natureza e da mente como um sistema mais alargado e assegurado 

pela revelação unificadora da obra de arte.67 Mais tarde, a obra de Hegel (1770-1831), 

Asthetik (1835), utiliza a imaginação ou "Geist" (espírito) como um elemento-chave 

para as suas perspectivas históricas e críticas. A tradição hermenêutica que vai de 

Schleiermacher, passando por Dilthey, a Gadamer apoia-se na imaginação como um 

instrumento de conhecimento e de interpretação. Talvez a maior pretensão romântica 

seja a de que a imaginação pode resolver todas as contradições e unificar a alma e o ser 

                                                           
64 Cf. Immanuel Kant, Crítica da Faculdade do Juízo (eds. António Marques e Valério Rohden), 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1992, pp. 57, 69, 73, 80 e 83. O conceito kantiano de 

"imaginação produtiva" e "unificadora" teria influenciado Coleridge. 
65 Cf. Johann Gottlieb Fichte, Fundamentos da Doutrina da Ciência Completa [Grundlage der 

Gesammten Wissenchaftslehere], ed. Diogo Ferrer, Edições Colibri, Lisboa, 1997, ("Fundamentos do 

Saber Teórico", pp. 119-120). J.G. Fichte (1762-1814), discípulo de Kant, estabeleceu o seu próprio 

sistema filosófico (caracterizado por um puro idealismo) em que o sujeito-pensador, ou ego, é visto como 

a única realidade, por sua vez criadora do non-ego ou mundo da experiência como seu oposto. Esta 

doutrina foi exposta na sua obra principal, Wissenshaftslehre (Doutrina do Conhecimento, 1794). A sua 

visão da história como uma biografia dos seus heróis, assim como o seu idealismo, parece ter influenciado 

T. Carlyle grandemente, nomeadamente On Heroes and Hero Worship (1841) e Sartor Resartus (1833-

34). 
66 Cf. Friedrich Schiller, Sobre a Educação Estética do Ser Humano numa série de cartas e outros textos, 

ed. Teresa Rodrigues Cadete, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1994, Nona Carta 6, pp. 50-51. J.C.F. 

von Schiller (1759-1805), dramaturgo e poeta lírico alemão, foi a figura principal do período literário 

designado como Sturm und Drang. Como poeta, Schiller colaborou com Goethe na publicação de uma 

colecção de baladas, tal como Wordsworth e Coleridge pela mesma altura. Autor de Philosophische 

Briefe (1786) e de inúmeros ensaios sobre estética que influenciaram os principais críticos românticos (os 

Schlegels e Coleridge), nomeadamente Ästhetische Erziehung e Über naive und sentimentalische 

Dichtung (1795-96). 
67 Cf. F.J.W. Schelling, Sistema del Idealismo Transcendental (ed. J. R. De Rosales e V. Lopez 

Dominguez), Anthropos, Barcelona, 1988. Friedrich von Schelling (1775-1854), filósofo alemão 

discípulo de Fichte, faz do universo em vez do ego o elemento da realidade. A natureza é um organismo 

vital autónomo que possui uma consciência latente própria (Ideen zu einer Philosophie der Natur, 1797). 

A sua doutrina da interacção entre sujeito e objecto, mente e natureza, foi frutífera para a formulação da 

ideia da imaginação poética como reconciliadora de qualidades contrárias, estabelecida por Coleridge. 
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do criador e do receptor, do escritor e do leitor, do sujeito e do objecto, da natureza 

humana e do Naturgeist (espírito da natureza).68 Deste modo, a imaginação pode ser 

vista como um princípio metafísico, psicológico e artístico, unificador daquilo que é 

racional e fenomenal, sensorial e transcendental, daquilo que é mente e espírito, ser e 

natureza, e mesmo do que é liberdade e necessidade. 

 No final do século XIX, o conceito de imaginação passou a significar muitas 

ideias, e não apenas uma, e os termos e adjectivos a ela associados tornaram-se 

confusos. John Ruskin, por exemplo, concebe três modos de imaginação diferentes, 

fazendo ainda uma distinção elaborada e sistemática entre "fancy" e "imagination".69 

Walter Pater e Wallace Stevens parecem ecoar em certa medida o próprio Coleridge, 

não tendo contribuído para uma dimensão verdadeiramente inovadora da teoria da 

imaginação. Já no século XX, Irving Babbitt, apesar de contrário ao romantismo, 

desenvolve uma teoria de imaginação ética muito semelhante a algumas teorias do 

século XVIII.70 A estética e a poética de Benedetto Croce sustentam-se 

consideravelmente sobre uma imaginação produtiva (fantasia) que actua sob influência 

da intuição e do sentimento para produzir uma imagem unificadora.71 Estudos 

antropológicos e psicológicos levados a cabo por Frazer, Lévi-Strauss, Freud, Jung e 

Eliade (entre outros) mantiveram vivo o interesse pelo estudo da imaginação, embora 

mais numa perspectiva da formação da imagem individual ou do mito. R.G. 

Collingwood, ao conceber a imaginação como uma faculdade mediadora entre sentido e 

intelecto, remodela a teoria romântica: a imaginação faculta um verdadeiro 

conhecimento garantido pela obra de arte.72 Mais recentemente, os neurólogos e os 

psicólogos têm estudado as actividades criadoras e criativas dos artistas e das crianças, 

                                                           
68 Segundo Coleridge, "[imagination] reveals itself in the balance or reconciliation of opposite or 

discordant qualities: of sameness, with difference; of general, with the concrete; the idea, with the image; 

the individual with the representative [...]" (Cf. Biographia Literaria, Op. Cit., vol. II, pp. 16-17). 
69 Cf. The Lamp of Beauty: Writings on Art, ed. Joan Evans, Arts Letters, London, 1995, pp. 41-65. John 

Ruskin (1819-1900) foi uma das autoridades vitorianas em matéria de arte. Escreveu profusamente sobre 

pintura, arquitectura e economia política. As suas obras mais conhecidas são Modern Painters (I,II, III e 

IV), The Seven Lamps of Architecture (1849) e The Stones of Venice (1851-53). Ruskin escreveu ainda 

sobre The Political Economy of Art (1857) e Unto this Last (1860). 
70 Cf. I. Babbitt, Rousseau and Romanticism (1919). Crítico americano e professor em Harvard, foi com 

Paul Elmer More, um dos representantes do 'New Humanism', um movimento filosófico e crítico dos anos 

20 que criticou severamente o Romantismo, enfatizando o valor da razão e da contenção. 
71 Cf. B. Croce, Estetica, Op. Cit., p. 83. 
72 Cf. R.C. Collingwood, The Principles of Art [1938], Oxford University Press, New York, 1958. 

Filósofo e arqueólogo inglês, Collingwood escreveu várias outras obras, entre as quais Autobiography 

(1939), The Idea of History (1946) e An Essay on Philosophical Method (1933). 
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mas sem que uma teoria consistente tenha emergido. A noção de imaginação como 

unidade criadora opõe-se geralmente ao espírito do modernismo e do pós-modernismo 

literários: as pretensões de que a arte possa ter um estatuto especial reduzem-se. 

Enquanto o estruturalismo parece ter algumas afinidades com o organicismo romântico 

e a reconstrução imaginativa e intelectual da realidade 73, o desconstrucionismo rejeita 

que algum poder unificador possa resolver contradições, explorando em parte essas 

mesmas divisões 74; mas a imaginação e o desconstrucionismo parecem partilhar a 

mesma desconfiança em relação a qualquer sistema formal ou conjunto de regras, quer 

seja na análise literária quer na própria criatividade.75 

 

 Ao referir-se à natureza da comunicação literária e ao papel do emissor/autor de 

um texto literário, Aguiar e Silva introduz a questão de saber se a actividade específica 

do emissor literário se deve designar por criação literária ou por produção literária.76 

Estas duas formas distintas de designação da tarefa do escritor reflectem igualmente 

atitudes diversas ao longo do tempo face ao fenómeno literário. Assim, se na 

antiguidade greco-latina a noção de criatividade artística era basicamente desconhecida 

 os poetas e filósofos acreditavam antes em influências mágicas e ocultas que vinham 

de alguma entidade transcendente – durante o século XVIII e sobretudo com o 

romantismo o poeta passa a ser encarado como um génio que possui um dinamismo 

criador inerente ou natural, poder esse análogo ao de Deus quando criou o mundo. O 

conceito de criação poética 77, baseado no mito de Prometeu, permeia os séculos XIX e 

XX; para alguns escritores, Prometeu foi o inventor das artes e das ciências (Ballanche, 

F. Schlegel, Browning), o verdadeiro e original artista criativo (A.W. Schlegel, Balzac, 

Musset) e o símbolo do 'génio' incompreendido (Byron, Hugo).78 Alguns autores 

                                                           
73 Ver, por exemplo, R. Barthes, "The Structuralist Activity" (1963) e R. Scholes, Structuralism in 

Literature (1974). 
74 Ver, por exemplo, Jacques Derrida, L'Écriture et la Différence, Éditions du Seuil, Paris, 1979. 
75 Sobre o conceito de imaginação, assim como sobre o debate em seu torno, ver os seguintes estudos 

bibliográficos: J. Engell, The Creative Imagination (1981); T. McFarland, Originality and Imagination 

(1985); R. Kearney, The Wake of Imagination (1988); J.R. Barth e J.L. Mahoney (eds.), Coleridge, Keats, 

and the Imagination (1989). 
76 Cf. Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, Op. Cit., vol. I, pp. 208-220. 
77 O poeta polaco Sarbiewski (1595-1640) teria sido o primeiro a utilizar "criar" em relação à poesia e o 

primeiro também a chamar "criador" ao poeta. Ver Aguiar e Silva, Op. Cit., pp. 208-209 e n.56. 
78 O mito de Prometeu tem sido objecto de interpretações múltiplas e contraditórias ao longo dos séculos. 

Nas civilizações antigas, o roubo do fogo representava originalmente a tentativa do Homem de retirar aos 

Deuses o alimento que lhes assegurava a imortalidade. Prometeu começou a aparecer nas obras literárias 
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modernos contrapõem o acto de criar ao acto de produzir, assim como criação a 

artefacto 79; para outros autores, o conceito de criação esconde o verdadeiro labor na 

origem da obra para evocar um qualquer dom misterioso.80 

 O conceito de produção artística encontra-se em primeiro lugar na obra de Marx, 

que parece admitir a existência de processos de produção, troca e consumo de sistemas 

sígnicos, entre os quais se inclui a literatura. Assim, numa perspectiva crítica marxista, o 

modo literário de produção entra em correlação com o modo geral de produção 

humana.81 Concebendo a ideia de criação como uma mera mistificação do processo da 

escrita, a crítica marxista (em especial a obra de Macherey) preferiu introduzir o 

conceito de produção literária, que aponta para uma natureza essencialmente ordinária e 

acessível da ficcionalização. A produção é compreendida como a actividade geral de 

uma transformação propositada de matérias-primas, tal que implique determinadas 

técnicas de transformação e um produto final acabado. As matérias-primas literárias são 

essencialmente de dois tipos: por um lado, a experiência histórica específica acessível a 

um dado autor e, por outro, os escritos anteriores que agem de forma inter textual. As 

técnicas de produção literária são, por sua vez, constituídas pelos códigos, convenções e 

instrumentos disponíveis a um dado autor. Deste modo, o autor individual deixa de ser 

visto como o 'criador' único, privilegiado e misterioso do texto, para passar a ser um 

elemento ideológico particular e analisável na constituição do mesmo.82 

                                                                                                                                                                          

do século VII a.C. através dos poemas de Hesíodo, que produziu duas versões complementares do mito. 

Entre 467 e 468 a.C., Ésquilo escreve a tragédia intitulada Prometheus desmotes, conferindo ao mito um 

importante significado religioso e metafísico e apresentando o herói como culpado. Thomas Hobbes 

também condenou Prometeu no seu De Cive como instigador da oposição política e fundador da 

democracia. Por seu turno, a obra de Calderón, La Estatua de Prometeo (1669) apresenta Prometeu como 

um ser razoável, culto e inteligente. Para J.J. Rousseau, Prometeu deveria ser denunciado como o inventor 

da ciência e como responsável pela corrupção da natureza benigna do Homem. Mas, já a partir do século 

XVI, o mito tinha sido equiparado ao poder possuído pela poesia na criação de uma versão da 

humanidade completamente independente de um modelo específico (Chapman, Shaftsbury). A este 

conceito estético, o jovem Goethe acrescentou o conceito metafísico de rebelião/revolta derivada da 

autonomia do acto criativo do artista ('Prometheus', 1774). No seu drama lírico, Prometheus Unbound 

(1820), Shelley apresenta a Humanidade (Prometeu) como capaz de realizar por si própria o bem e a 

justiça. Prometeu tornou-se assim o protagonista da luta contra a tirania e o despotismo político (Byron, 

Hugo). 
79 É o caso de Susanne K. Langer, em obras como Feeling and Form (1953) e Problems of Art (1957). 
80 Pierre Macherey, em Pour une théorie de la production littéraire (1966), prefere utilizar o termo 

"produção". Walter Benjamin, no seu ensaio "O autor como produtor", Understanding Brecht (1973), 

afirma que a arte está dependente de certas técnicas de produção. 
81 Cf. Terry Eagleton, Criticism and ideology. A study in marxist literary theory, London, NLB, 1976, pp. 

45 e 47. 
82 Cf. A Dictionary of Modern Critical Terms, Op. Cit., "creation", pp. 45-46. Ver igualmente os 

seguintes estudos: L. Althusser, Lenin and Philosophy (1971), F. Jameson, The Political Unconscious 
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 Com o formalismo russo, os conceitos de criação e de criador praticamente 

desaparecem em virtude de aquele movimento rejeitar qualquer tipo de especulação 

metafísica em torno da estética literária e privilegiar a análise do texto em si mesmo, em 

que o termo-chave passa a ser "construção".83 A desvalorização da criatividade artística 

como tal é igualmente levada a cabo por autores como Paul Valéry, para quem o poema 

é um objecto construído, que não resulta da inspiração mas de um longo e complexo 

trabalho que, além de esforço intelectual, implica conhecimentos técnico-

compositivos.84 Na semiótica contemporânea de um modo geral, o termo produção tem 

vindo a adquirir uma relevância cada vez maior; desde Saussure  na sua referência ao 

meio de produção do sinal 85, passando por Jakobson  na apologia da construção do 

que ele designa como "an overall model of sign production" 86, até à produção sígnica 

de Umberto Eco.87 

  

 Apesar de tudo o que foi referido anteriormente, é ainda hoje necessário 

debruçarmo-nos sobre o conceito de criação, e mais especificamente o de criação 

poética, para que possamos compreender melhor a estética romântica que tem, sob 

diversas formas, perdurado até aos nossos dias. Assim, ao abordar o romantismo na obra 

já citada, Aguiar e Silva inclui como seu elemento caracterizador fundamental (a par de 

outros elementos, como o titanismo, a ironia, o exotismo e o medievalismo) a 

concepção da criação poética 88, que constitui uma verdadeira "doutrina" romântica: 

"[...] a noção do poeta como criador e não como imitador e a visão prometaica do 

artista. [...] relacionam-se e associam-se com outros factores muito relevantes: a 

imaginação, o sonho, o inconsciente, etc." 89 Aguiar e Silva aflora nomeadamente os 

conceitos de imaginação e de sonho como elementos de extrema importância na 

estrutura da alma romântica e na concepção romântica da criação poética:  

                                                                                                                                                                          

(1981), P. Macherey e E. Balibar, "Literature as ideological form" em R. Young (ed.), Untying the Text 

(1981). 
83 Boris Tomasevkij define a poética ou teoria da literatura como "o estudo dos modos como são 

construídas as obras literárias." (Cf. Aguiar e Silva, Op. Cit., p. 214). 
84 Cf. Paul Valéry, Oeuvres, Paris, Gallimard, 1960, vol.II, pp. 552-553. 
85 Cf. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Op. Cit., p. 165. 
86 Cf. Roman Jakobson, "On the relation between visual and auditory signs", Selected Writings, Op. Cit., 

vol.II, p. 339. 
87 Cf. Umberto Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano, 1975, p. 204. 
88 Cf. Aguiar e Silva, Op. Cit., "8.12. Concepção da criação poética", pp. 551-557. 
89 Id. Ibid., p. 551. 
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[...] a imaginação emancipa-se da memória, [...] e transforma-se em força 

autenticamente criadora, capaz de libertar o homem dos limites do mundo sensível e de 

o transportar até Deus. A imaginação é o fundamento da arte (...) e proporciona uma 

forma superior de conhecimento, [...] 90 

 

O sonho é, por seu turno, encarado como assumindo na poesia romântica uma 

dimensão psicológica e uma dimensão mística muito marcadas, podendo funcionar 

igualmente como um artifício literário (uma construção alegórica ou um elemento 

premonitório); Aguiar e Silva fala mesmo de "uma estética do sonho em que o 

fenómeno onírico e o fenómeno poético são estreitamente aproximados ou mesmo 

identificados [...]".91 Como estado ideal em que o homem pode comunicar com a 

realidade profunda do universo, o sonho liberta-se das barreiras terrestres através da 

abolição das categorias do espaço e do tempo; segundo Novalis, o principal 

representante da estética romântica do sonho, o poeta como que reinventa a realidade 

através do sonho: "o mundo transforma-se em sonho, o sonho transforma-se em 

mundo".92 O poeta romântico sente-se especialmente fascinado pela beleza e pela 

liberdade das imagens e das aparições que surgem nos sonhos: "Os dramas, as visões e 

as vozes que nascem e se movem nos estados oníricos aparecem assim como que uma 

espécie de poesia involuntária, a cuja eclosão o poeta assiste maravilhado." 93 Embora a 

criação poética possa ter origem no sonho nocturno propriamente dito e nas profundas 

revelações nele contidas, os estados sonhadores que ocorrem em determinadas 

condições  momentos de êxtase ou de inspiração despoletados por uma música, uma 

recordação ou um cenário natural  são igualmente relevantes: 

 
[...] os estados de sonho, de rêverie, verificáveis fora do sonho e caracterizados pelo 

enfraquecimento da função do real e do sentido da exterioridade, e ainda por uma 

potenciação anormal das faculdades da alma, e da imaginação em particular, 

igualmente são considerados como momentos ideais da criação poética.94 

 

                                                           
90 Id. Ibid., p. 552. 
91 Id. Ibid., p. 554. Aguiar e Silva cita Albert Béguin: "Se alguma coisa distingue o romântico de todos os 

seus predecessores e faz dele o verdadeiro iniciador da estética moderna, é precisamente a alta 

consciência  que tem sempre do seu enraizamento nas trevas interiores [...]" (L'âme romantique et le rêve: 

essai sur le romantisme allemand et la poésie française [1960], ed. José Corti, Paris, 1991, p. 391). 
92 Cf. Novalis, Opera Filosofica, ed. G. Moretti e F. Desideri, Giulio Einaudi, Torino, 1993, vol. II, pp. 

54, 82, 337. 
93 Aguiar e Silva, Op. Cit., p. 555. 
94 Id. Ibid., p. 556. A estética do sonho (nas suas formas ou manifestações mais diversas) está muito 

presente em toda a lírica brontëana, como teremos oportunidade de ver na Parte II desta dissertação. 
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 É sobretudo no seu sentido figurado que o sonho apresenta uma relação directa 

com a arte e a estética, embora a sua significação possa variar muito de autor para autor 

e de obra para obra. O sonho pode, assim, manifestar-se de diversas formas que incluem 

o sonho acordado, a rêverie ou devaneio, a representação do desejo, do irreal ou do 

impossível. Uma outra forma, o sonho diegético, é um recurso dramático tradicional 

para a transmissão de avisos e a anunciação de acontecimentos futuros. Mas o sonho 

relaciona-se com a criação artística privilegiadamente como fonte de inspiração. Por 

exemplo, o romantismo alemão aspirava a um conhecimento absoluto da mente, 

incluindo as suas regiões mais obscuras. Jean-Paul Richter retomou a ideia antiga de 

Jacob de que o sonho se torna possível devido a uma oclusão dos sentidos exteriores e à 

produção de uma actividade do sentido interno e da imaginação. Ele compara o 

sonhador ao poeta (e a obra ao sonho) e reafirma o poder absoluto da imaginação 

criadora.95 Para Novalis, o sonho  tal como o êxtase, com o qual aquele se aparenta  é 

uma revelação. No seguimento de Fichte, ele pensa que a Natureza é uma projecção do 

Eu: o sonho dá acesso à pátria onde se encontrará a unidade da noite e do dia, da morte e 

da vida, do inconsciente e da consciência.96 Uma perspectiva semelhante é assumida por 

Gérard de Nerval: "Le rêve est une seconde vie"; para ele, as imagens oníricas como tal 

possuem valor de mitos e símbolos.97 Para Freud, herdeiro do romantismo, os sonhos 

individuais são a realização imaginária dos desejos experimentados no estado desperto 

ou na infância; a personalidade profunda do artista coincide com o inconsciente 

originário que reaparece no sonho e confere ao conjunto da obra o seu estilo próprio.98 

Valéry descreve o estado sonhador como um estado singular que ele designa, muito 

significativamente, como "l'état poétique".99 

 Tal como o sonho, a rêverie  ou devaneio demarca-se da vida perceptiva como 

um estado de distensão e de distracção da consciência, em que esta é invadida por 

                                                           
95 Cf. Jean Paul Friedrich Richter, Samtliche Werke, vol. I, Carl Hanser Verlag, München, 1987-1989. 
96 Cf. Novalis, Opera Filosofica, vol. II, Op. Cit., pp. 484 e 656. 
97 Cf. Gérard de Nerval, Oeuvres Complètes, Gallimard, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1984-19-, vol. 

III, pp. 695-756 ("Aurélia ou le Rêve e la Vie"). 
98 Cf. Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, 1900. Freud (1856-1939) também fez uso de obras 

de arte e de literatura como assuntos de análise psicológica, escrevendo com grande brilhantismo 

nomeadamente sobre as personagens de Hamlet e de Édipo. Ver "The Theme of the Three Caskets" 

[1913], in Criticism: Major Statements, eds. Charles Kaplan and William D. Anderson, 4th edition, 

Bedford/ St.Martin's, Boston and New York, 2000, pp. 394-403. 
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imagens que se desenrolam espontaneamente, incorporando por vezes elementos do 

real. Na sua forma mais completa, a rêverie apresenta-se como uma história ou 

sequência de acontecimentos, cuja organização está sempre profundamente impregnada 

de afectividade. Poderá ser a visão de um futuro onde todos os desejos se realizariam ou 

então o refúgio daqueles para quem a vida social é custosa ou tornada a seus olhos 

insuportável. O devaneio desempenha frequentemente o papel de ficção compensatória; 

pode-se fazer uso dele para compensar as agruras da realidade ou simplesmente a sua 

banalidade e falta de interesse.100 Ele pode ainda revestir-se de um carácter poético. Para 

Bachelard, o poeta obedece às grandes forças imaginantes presentes na rêverie 

primordial e fundamental dos antigos contos e mitos, onde reencontra as forças oníricas 

primitivas. Assim, a imaginação poética é uma emergência primeira: na rêverie poética, 

a imaginação não imita a natureza dada (a natura naturata) mas é ela própria uma 

natureza criadora (natura naturans). Deste modo, a poesia rivaliza com a natureza ao 

criar "um onirismo novo".101 O devaneio pode ser o gérmen de uma obra ao conduzir o 

poeta num determinado modo: segundo o testemunho de Rousseau nas suas 

Confessions, as rêveries por ele experimentadas nas margens do lago Léman teriam 

originado as ficções presentes na sua obra La Nouvelle Héloïse.102 

 Também M.H. Abrams, na sua obra sobre a teoria do romantismo 103, aborda 

extensivamente a questão da criação poética, nomeadamente nos capítulos dedicados à 

psicologia da invenção literária.104 Aquilo que hoje designamos genericamente como 

'psicologia da arte' surgiu no momento em que se começou a pensar na mente do artista 

como situada algures entre o mundo sensorial e a obra de arte, mas também quando se 

começou a atribuir as diferenças entre arte e realidade, não à reflexão de um ideal 

                                                                                                                                                                          
99 "L'univers poétique ainsi défini présente de grandes analogies avec ce que nous pouvons supposer de 

l'univers du rêve". Cf. Paul Valéry, "Poésie et pensée abstraite", Oeuvres Complètes, Pléiade Gallimard, 

Paris, 1988-19-, p. 50. 
100 A reverie ou o devaneio como narrativa ou ficção compensatória é precisamente uma das formas de 

manifestação da estética do sonho na lírica das irmãs Brontë. 
101 Cf. Gaston Bachelard, La Poétique de la rêverie, Quadrigue (62), Presses Universitaires de France, 

Paris, 1986, capítulos IV e V. 
102 Cf. Jean-Jacques Rousseau, Confissões (Les Confessions), ed. Jorge de Sena e F.L. Graça, Portugália, 

Lisboa, 1968, p. 71. 
103 Meyer Howard Abrams [1953], The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical 

Tradition, Oxford University Press, London, Oxford and New York, 1971. 
104 Abrams dedica dois capítulos da obra supra citada a esse assunto: "VII. The Psychology of Literary 

Invention: Mechanical and Organic Theories" e "VIII. The Psychology of Literary Invention: 

Unconscious Genius and Organic Growth". 
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exterior, mas a forças operando dentro da própria mente. Os críticos ingleses dos 

séculos XVII e XVIII, nomeadamente os filósofos empiristas como David Hume, 

Francis Bacon e Thomas Hobbes, procuraram elaborar uma extensa teoria psicológica 

quer sobre a produção artística quer sobre a apreciação da mesma; de igual modo, outros 

teóricos, tal como Alexander Gerard, dedicaram-se especificamente ao estudo da 

psicologia do processo inventivo. A psicologia descritiva ou a ciência da mente tentou 

descrever aquilo que realmente acontece na mente humana, e sobretudo na do poeta, no 

processo de composição de um poema. Abrams refere que se deu uma substituição 

analógica no paradigma que rege a descrição do processo e do produto da invenção 

literária  de uma teoria mecanicista representada pela tradição de Hobbes e Hume por 

uma teoria organicista defendida sobretudo por Coleridge.105 

 A teoria da invenção literária que prevaleceu durante o século XVIII reflectiu 

precisamente a natureza do seu arquétipo mecanicista ou atomista, podendo ser descrita 

do seguinte modo: (1) as partículas elementares da mente são imagens-réplicas das 

percepções sensoriais; (2) os movimentos ou combinações das partes podem dar origem 

à memória ou, se se formar um todo novo ou inédito, à fantasia ou imaginação; (3) as 

leis da atracção associativa das ideias são as da semelhança, contiguidade e causa e 

efeito; (4) a necessidade da existência de um desígnio artístico, ou seja, de um esboço 

ou plano pré-existente que o artista possa seguir.106 Do resumo deste modelo, podemos 

concluir que o processo inventivo consistia na mera divisão e recombinação de ideias 

pré-existentes; as próprias expressões ‘imaginação poética’ e ‘criação’ possuíam um 

sentido muito próprio, substancialmente diferente das acepções modernas; como 

observou John Ogilvie, o verbo "create" não deve ser interpretado "as relating to 

discoveries purely original, of which the senses receive no patterns" e acrescenta "[...] in 

the whole of this process, the originality obviously results from the manner in which 

objects are selected and put together, so as to form upon the whole an unusual 

combination".107 David Hume, no seu Inquiry, viu igualmente a necessidade de postular 

                                                           
105 Cf. Abrams, Op. Cit., p. 158. Abrams sustenta naquele seu estudo que, à falta de um vocabulário ou 

terminologia técnica para descrever esses processos mentais, os teóricos eram obrigados a falar 

metaforicamente, através de uma linguagem-objecto (ou metalinguagem) inadequada, desenvolvida unica 

e especificamente para estudar o mundo físico (Id. Ibid.). 
106 Ver o resumo que Abrams faz da teoria mecanicista da criação (Op. Cit., pp. 160-166). 
107 Cf. Philosophical and Critical Observations on ... Composition, 2 vols. (London, 1774), vol. I, pp. 

101-102. 
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a existência de um desígnio/plano controlador na mente do artista produtivo: "In all 

compositions of genius, [...] 'tis requisite that the writer have some plan or object [...] A 

production without a design would resemble more the raving of a madman, [...]".108 

 É Alexander Gerard, no seu Essay on Genius (1774), quem primeiro utiliza uma 

analogia de "vegetable growth" para se referir ao processo de formação do 'génio'. 109 A 

imagem de uma planta, desabrochando espontaneamente de dentro e assimilando à sua 

própria natureza os materiais necessários para o seu alimento e crescimento, faculta o 

conceito de um desígnio inerente e potencial  o paradigma do processo inventivo. Mas 

só quatro décadas depois é que se encontraria em Inglaterra um desenvolvimento 

completo da teoria do organismo natural como modelo estético. A aplicação mais 

elaborada da teoria organicista surge sobretudo na descrição feita por S.T. Coleridge do 

processo e do produto da invenção literária. No cerne da teoria coleridgiana, situa-se a 

sua diferenciação entre "fancy" e "imagination"; ao contrário da imaginação, "fancy" 

 
is indeed no other than a mode of Memory emancipated from the order of time and 

space; while it is blended with, and modified by ... choice. [...] must receive all its 

materials ready made from the law of association.110 

 

Coleridge parece seleccionar as categorias básicas da teoria associacionista da invenção 

para fazer a sua descrição de "fancy" e um resíduo desta mesma teoria surge ainda 

naquilo que ele viria a designar como "secondary imagination". 111 

No entanto, as discussões de Coleridge em torno da imaginação são feitas 

explicitamente em termos de uma coisa viva e em crescimento  "essentially vital", "[it] 

generates and produces a form of its own".112. À imaginação é atribuída a função de 

sintetização de elementos opostos num terceiro produto mais elevado ou refinado, em 

que as partes componentes são inferiores ao seu todo  "that synthetic and magical 

power [which] reveals itself in the balance or reconciliation of opposite or discordant 

                                                           
108 Cf. David Hume, Enquiries Concerning Human Understanding and ... The Principles of Morals, Op. 

Cit., Section II, 19n. 
109 "When a vegetable draws in moisture from the earth, nature, [...] converts it to the nourishment of the 

plant ... In like manner, genius arranges its ideas by the same operation, [...]" (pp. 60-64). Citado por 

Abrams, Op. Cit., p. 167. 
110 Cf. S.T. Coleridge, Biographia Literaria, Op. Cit., Vol I, Cap. 13 ("On the Imagination"), p. 305. 
111 Esta faculdade "dissolves, diffuses, dissipates, in order to recreate". Id.ibid, p. 304. 
112 A própria acção da faculdade racional (ou razão) é comparada detalhadamente ao desenvolvimento, 

assimilação e respiração de uma planta. Id. Ibid. 
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qualities".113 Assim, para Coleridge, a unidade imaginativa não é uma justaposição 

mecânica de partículas não-produtivas, mas uma unidade orgânica  nas palavras de 

Abrams, "a self-evolved system, constituted by a living interdependence of parts, whose 

identity cannot survive their removal from the whole".114 Com base nesta sua teoria, 

Coleridge distingue igualmente dois modos ou tipos de poesia. Um deles tem a sua 

origem nos detalhes sensoriais e nas imagens da memória e a sua produção envolve 

apenas as faculdades inferiores da fantasia, do discernimento e da escolha empírica.115 A 

outra classe mais grandiosa de poesia é orgânica e tem a sua origem em ideias vivas, 

envolvendo a sua produção as faculdades superiores da imaginação, da razão e da 

vontade e resultando em obras geniais.116 

 

 Mas o conceito de crescimento orgânico, assim como a ideia de génio 

involuntário, tinha já uma longa e complexa história, indo inclusivamente até Platão e 

Aristóteles. O conceito mais abrangente de anima mundi  do qual as outras ideias 

derivaram  ressurge nos filósofos estóicos, em Plotino, em Giordano Bruno e outros 

pensadores do renascimento italiano, assim como nos autores neo-platónicos ingleses do 

século XVII (nomeadamente em Shaftesbury). Esse mito cosmológico acaba por ser 

incorporado na filosofia da Natureza dos românticos alemães; por exemplo, o próprio F. 

Schelling procurou construir uma visão do mundo com base no conceito de 

organismo.117 Abrams assinala uma tendência crescente para encarar a obra de arte, 

tanto na sua elaboração como no produto final, como imbuída de propriedades 

orgânicas. Os elementos fulcrais no desenvolvimento de uma teoria organísmica da arte 

foram, segundo aquele crítico, as ideias de "natural genius", "inspired composition" e 

"literary grace".118 

                                                           
113 Cf. Biographia Literaria, Vol. II, Cap. 14, p. 16. 
114 Cf. Abrams, The Mirror and the Lamp, Op. Cit., p. 175. 
115 Os exemplos dados por Coleridge incluem as obras de talento de autores como Beaumont, Fletcher, 

Ben Jonson e Pope. 
116 As maiores ocorrências deste tipo de poesia dão-se, segundo Coleridge, nas obras de Dante, 

Shakespeare, Milton e Wordsworth. Cf. Biographia Literaria, vol. II, Cap. 20. 
117 Cf. Sistema del Idealismo Trascendental, Op. Cit., pp. 279, 291, 297-300 e 307. 
118 Cf. Abrams, Op. Cit., pp. 184-186. "[...] the pivotal elements in the development of an organismic 

theory of art: the topics of 'natural genius', of inspired composition, and of the literary 'grace'." 
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 A distinção popular entre o "natural genius" e o "self-made genius" feita por 

Addison 119, baseia-se sobretudo no pressuposto da inspiração. Segundo Aristóteles, a 

poesia exige um dom especial ou então um certo toque de loucura; esta conjugação da 

natureza e da inspiração tornou-se bastante comum durante o Renascimento.120 A 

inspiração é assim a mais antiga e persistente explicação para a invenção poética; trata-

se de uma experiência extraordinária à qual os poetas são susceptíveis durante a 

composição e que se caracteriza geralmente pelos seguintes aspectos: (1) a composição 

é súbita, inesperada e sem esforço; (2) a composição é involuntária e automática; (3) o 

poeta sente uma intensa exaltação; (4) o resultado é surpreendente para o próprio poeta. 

Desde Sócrates, segundo o qual todos os bons poetas "compõem os seus belos poemas 

não através da arte, mas porque estão inspirados e possuídos" 121, o poema é o resultado 

dos ditames de um visitante sobrenatural. 

Mas a teoria da inspiração sobrenatural e da espontaneidade da poesia não se 

harmonizava com a tradição horaciana de que a composição poética, embora requerendo 

talento natural, era na prática um ofício laborioso e formal. Por volta do século XVIII, 

esta perspectiva da poesia tinha sido reforçada pelo racionalismo dos neo-clássicos 

franceses e por alguns críticos ingleses como Johnson e Reynolds. Pelo contrário, 

Shelley insiste na sua Defence of Poetry que uma composição poética válida é 

incontrolável, automática e profundamente jubilosa: "It is an error to assert that the 

finest passages of poetry are produced by labour and study". Mas a inspiração é um 

fenómeno empírico que ocorre na própria mente  "For the mind in creation is as a 

fading coal, which some invisible influence, like an inconstant wind, awakens to 

transitory brightness; this power arises from within [...]".122 O poema inspirado nasce, 

assim, na própria mente do poeta, numa área inacessível à sua consciência ou ao seu 

controle. 

 Apesar de tudo, a crítica neoclássica não desprezava o conceito de grace ou de 

felicidade poética  quer como dom da natureza quer como dom divino; a esta qualidade 

                                                           
119 Cf. "The Pleasures of the Imagination", in The Spectator, Op. Cit., vol. VI, nº 160. 
120 Por exemplo, Spenser no seu Shepheards Calender (1579) afirma que a poesia  "[is] no arte, but a 

divine gift and heavenly instinct not to be gotten by laboure and learning, but adorned with both; and 

poured into the witte by a certain enthousiasmos and celestiall inspiration". Cf. Edmund Spenser, Poetical 

Works, eds. J.C. Smith and E. de Selincourt, Oxford University Press, Oxford, 1991, p. 416 ("Epistle"). 
121 Cf. Ion, 533-535, in Platón. Diálogos, Op. Cit., Vol. I, pp. 256-258. 
122 Cf. P. B. Shelley, "A Defence of Poetry", in Foakes, Romantic Criticism ..., Op. Cit., p. 133 (a ênfase 

é nossa). 
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artística estava ligada a expressão "the I-don't-know-what" ou "Le je ne sais quoi", 

teorizada, entre outros, por René Rapin: "Il ya encore dans la poésie [...] de certaines 

choses qu'on ne peut expliquer: ces choses en sont comme les mystères. [...] grâces 

secrètes, ... charmes imperceptibles [...]".123 Também Boileau, ao publicar a sua 

influente tradução de Longino (1674), introduziu o conceito longiniano de 'transporte', 

associado à criação genial. O próprio Alexander Pope, tendo defendido que "True ease 

in writing, comes from art, not chance", discute essa mesma felicidade poética no seu 

Essay on Criticism: "Some beauties yet no precepts can declare, / For there's a 

happiness as well as care. / [...] nameless graces which no methods teach, / [...]".124 De 

igual modo, um racionalista como Johnson admite a ocorrência na poesia de "nameless 

and inexplicable elegancies which appeal wholly to the fancy [...] the enchantress of the 

soul".125 

 Mas o conceito de génio natural era o mais abrangente de todos pois levantava 

ainda outras questões. Abrams coloca o problema da seguinte forma: "[...] how are we 

to explain the mental origin of the 'design' of a work of literature for which there exists 

no prototype either in nature or in art?".126 Um documento muito importante no 

desenvolvimento do conceito vegetal de génio são as Conjectures on Original 

Composition (1759) de Edward Young 127, em que este lhe atribui a característica 

institucional da inspiração  "genius has ever been supposed to partake of something 

divine"  mas em que também utiliza metáforas de crescimento vegetal: "An Original 

may be said to be of a vegetable nature; it rises spontaneously from the vital root of 

genius; it grows, it is not made".128 Young defende que a mente criativa se divide entre 

uma superfície consciente e vulgar e uma profundidade inescrutável e insondável, 

sugerindo que a inspiração poética se pode explicar como uma súbita emergência desta 

                                                           
123 Cf. René Rapin, Les refléxions sur la poétique de ce temps et sur les ouvrages des poétes anciens et 

modernes, Textes littéraires françaises (160), ed. E.T. Dubois, Droz, Genéve, 1970, Cap. XXXV, p. 60. 
124 Cf. Alexander Pope, The Poems, ed. John Butt, Routledge, London, 1992, An Essay on Criticism (ll. 

141-145), pp. 148-149 (a ênfase é nossa). 
125 Cf. Samuel Johnson, Rambler, nº 92, in Essays from the Rambler, Adventurer and Idler, ed. W.J. 

Bate, Yale University Press, New Haven, 1979, p. 156. 
126 Cf. Abrams [1953], Op. Cit., p. 196. 
127 E. Young (1683-1765), cuja obra inclui algumas Tragédias e Sátiras (The Universal Passion, 1725-8), 

assim como poemas (The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death and Immortality, 1742-45), foi 

conhecido e admirado por Richardson e por Johnson que lhe chamou significativamente "a man of genius 

and a poet" (Cf. The Oxford Companion to English Literature, Op. Cit., p. 1106). 
128 Cf. Edward Young, Conjectures on Original Composition, ed. Edith J. Morley, London, 1919, pp. 6-

17 (a ênfase é nossa). 
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obscura profundidade da natureza humana: "Therefore dive deep into thy bosom, 

contract full intimacy with the stranger within thee ... let thy genius rise [...] Reverence 

thyself".129 Na sua obra, encontram-se os atributos essenciais do génio romântico tal 

como apareceriam caracterizados futuramente em Fichte, Jean Paul Richter e Carlyle. 

 Esta ideia da invenção artística como um processo natural que se opera dentro do 

universo da mente torna-se um tema central, por exemplo, na teoria estética de Goethe, 

cuja crítica demonstra uma persistente preocupação com a génese e o nascimento da 

obra de arte.130 Também Kant investigou os problemas relacionados tanto com o génio 

produtivo como com a natureza dos seres vivos; as belas artes, afirmou ele, "must 

necessarily be regarded as arts of genius"  "the innate mental aptitude (ingenium) 

through which nature gives the rule to art".131 Kant formula a ideia de que um 

organismo natural é imanentemente mas inconscientemente teleológico  um ser auto-

organizado que, possuindo o seu próprio poder de movimento e o seu poder formativo, 

se desenvolve de dentro para fora.132 Schelling, no seu System des Transcendentalen 

Idealismus, afirma que o processo criativo da imaginação constitui o cerne mesmo de 

toda a filosofia, embora se trate de um processo basicamente involuntário: "The artist is 

driven to production involuntarily, and even against an inner resistance [...] seems to be 

under the influence of a power that sunders him from all other men [...]".133 

J.P. Richter, na sua Vorschule der Aesthetik (1804), sugere que o génio é uma 

harmonização de todos os poderes humanos, entre os quais a reflexão consciente e o 

inconsciente  este último o poder mais poderoso do poeta; Richter debruçou-se 

principalmente sobre o lado mais nocturno do inconsciente (antecipando o inconsciente 

colectivo de Carl Jung) onde se localizam os sonhos e os sentidos de terror e de culpa; e 

esta fonte dos sonhos é também, para ele, a fonte da poesia.134 August W. Schlegel, por 

                                                           
129 Id. Ibid, pp. 21-23. "Por isso mergulha fundo no teu íntimo, contrai plena intimidade com o estranho 

dentro de ti ... deixa o teu génio surgir [...] venera-te" (a tradução é nossa). Alguns poemas e textos em 

prosa escritos por Charlotte Brontë parecem exibir uma forte influência deste ensaio de Young, como é o 

caso de "Diving" (1836) e "Lettre d'un pauvre Peintre à un grand Seigneur" (1843). 
130 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) foi poeta lírico, dramaturgo (Faust) e romancista (Werther, 

1774 e Wilhelm Meister, 1777-1829). Influenciado por filósofos como Herder e Schiller, escreveu 

igualmente uma extensa obra crítica, presente sobretudo em Dichtung und Wahrheit (1811-1832). 
131 Cf. Immanuel Kant, Critique of Aesthetic Judgement, ed. J.C. Meredith, Oxford, 1911, pp. 168-9. 
132 Cf. Kant's Kritik of Judgement, trad. J.H. Bernard, London, 1892, pp. 260-61. 
133 Citado e traduzido por Abrams [1953], Op. Cit., p. 210. Ver também F.J.W. Schelling, Sistema del 

Idealismo Transcendental, Op. Cit., Capítulo VI, p. 415. 
134 Cf. Jean Paul F. Richter, Samtliche Werke, Op. Cit., vol. III. Richter parece ter influenciado a reflexão 

de Thomas De Quincey acerca da 'psicologia das profundezas' do sonhador. 
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seu lado, postulou que o verdadeiro filósofo é aquele que vê tudo como uma perpétua e 

contínua transformação, um processo de criação ininterrupto; um organismo vivo é um 

produto que se produz a si mesmo e a obra de arte exibe as propriedades orgânicas de 

uma 'obra' da natureza: "[...] creating autonomously like nature, both organized and 

organizing [...] form[ing] living works [...] set in motion [...] by an indwelling power 

..."; para Schlegel, o verdadeiro génio "is precisely the most intimate union of 

unconscious and self-conscious activity in the human spirit, of instinct and purpose, of 

freedom and necessity".135 

 Mas a ideia da invenção inconsciente também percorreu a crítica literária 

inglesa, a partir dos finais do século XVIII, e nomeadamente os escritos dos autores 

românticos. Os poetas começavam gradualmente a relatar experiências poéticas 

involuntárias e não premeditadas. O defensor mais extremo do automatismo poético foi, 

sem dúvida, William Blake que afirmou acerca da composição do seu poema Milton o 

seguinte: "I have written this Poem from immediate Dictation, [...], without 

Premeditation and even against my Will; [...] an immense Poem Exists which seems to 

be the Labour of a Long life, all produc'd without Labour or Study".136 A visão do 

mundo de Blake baseava-se no poder generativo dos elementos opostos ou contrários 

("Without Contraries is no progression") e no conceito de um universo organicamente 

interrelacionado; no entanto, para explicar o processo de composição poética, ele 

preferia reverter à antiga teoria vática: "I write when commanded by the spirits, and the 

moment I have written I see the words fly about the room in all directions."137 

 No seu poema "The Waggoner" (1805), Wordsworth inclui um suplemento 

versificado da sua discussão acerca do "spontaneous overflow of feeling" do Prefácio de 

1800, em que também parece desresponsabilizar-se em relação ao resultado poético ali 

obtido: "Nor is it I who play the part, / But a shy spirit in my heart, / That comes and 

goes  will sometimes leap / From hiding places ten years deep".138 John Keats era 

igualmente defensor da ideia de que a poesia deveria surgir "as naturally as the leaves to 

                                                           
135 Cf. August Wilhelm Schlegel, Vorlesungen über schöne Litteratur und Kunst (Stuttgart, 1884); 

traduzido e citado por Abrams [1953], Op. Cit., pp. 212-213. 
136 Carta a Thomas Butts, 25 de Abril de 1803. Cf. William Blake, ed. Michael Mason, Oxford University 

Press, Oxford, 1988, pp. 70-71. 
137 Id. Ibid. 
138 Cf. William Wordsworth, Poetical Works, Op. Cit., "The Waggoner", ll. 209-212, p. 144 (a ênfase é 

nossa). 
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a tree", descrevendo o seu modo pessoal de composição poética como a espera pelo 

momento mais feliz quando, na total posse das suas faculdades, conseguia escrever 

como alguém quase inspirado; frequentemente, o resultado deixava-o espantado como 

se tratasse do trabalho produzido por outra pessoa que não ele, " ... It seemed to come by 

chance or magic  to be as it were something given to him".139 Do mesmo modo, no seu 

ensaio intitulado "Is Genius Conscious of its Powers?", William Hazlitt parece 

confirmar esta tendência generalizada: "The definition of genius is that it acts 

unconsciously; and those who have produced immortal works have done so without 

knowing how or why [...]".140 Também Thomas Carlyle, no seu ensaio "Characteristics", 

vai buscar a Schiller o conceito de "naïve genius"  um criador harmonioso e 

'irreflectido', associando-o à ideia de Fichte de que o génio é um vidente da Ideia Divina 

que permanece totalmente inconsciente dos seus próprios poderes  "Unconsciousness 

is the sign of creation [...]".141 

  

 O conceito do poeta como criador surge, pela primeira vez, na Antiguidade 

greco-latina como um ideal transcendental. Plotino, por exemplo, procurou demonstrar 

que o filósofo poderia evitar a diminuição ou o aviltamento das artes feito por Platão se 

concebesse o artista como o imitador das Ideias em primeira, e não em segunda, mão: 

[...] the arts [...] go back to the Ideas from which Nature itself derives [...] they are 

holders of beauty and add where nature is lacking".142 Esta justificação neoplatónica 

para o desvio da arte em relação à realidade foi fortemente revivida na teoria estética da 

Itália renascentista como sendo o argumento perfeito para a elevação da arte às Ideias e 

a Deus mesmo. A ligação explícita da invenção poética à actividade de Deus ao criar o 

universo parece ter sido sugerida originalmente pelos escritores florentinos no final do 

século XV; Cristoforo Landino, membro da Academia Platónica de Marsilio Ficino, no 

seu Comentário sobre Dante (1481), escreve a propósito:  

 

                                                           
139 Carta a John Taylor, 27 de Fevereiro de 1818. Cf. Selected Poems and Letters of John Keats, Op. Cit., 

p. 46. 
140 Cf. W. Hazlitt, "Whether Genius is Conscious of its Powers", The Plain Speaker (pp. 108-117), in 

Selected Writings of William Hazlitt, Vol. 8, p. 109. 
141 "Characteristics" (1831), in Selected Writings, ed. Alan Shelston, Penguin Books, Harmondsworth, 

1987, p. 61. 
142 Enneads, trad. Stephen Mackenna (Londres, 1926), Vol. Viii, I. Ver igualmente Enneadi Vita di 

Plotino [1602], Op. Cit., IV, 3, p. 40. 
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[...] 'criar' ... é peculiar a Deus quando do nada faz surgir qualquer coisa, e 'fazer' ... 

aplica-se aos homens quando compõem ... qualquer arte. [...] o fingimento do poeta [...] 

assemelha-se muito à acção criadora. E Deus é o poeta supremo, e o mundo é o seu 

poema.143 

 

Mas a afirmação mais influente foi a de J.C. Scaliger em 1561: "[...] the poet represents 

another nature and varied fortunes, and in so doing makes himself, as it were, another 

God".144 A nova metáfora estética implicava que o artista deixava de ser considerado 

um artesão para passar a ser um criador. De todos os homens, o poeta era aquele que se 

assemelhava mais a Deus porque criava de acordo com os padrões usados por Deus na 

sua modelação do universo. 

 O conceito foi primeiramente introduzido na crítica inglesa por Sir Philip 

Sidney; segundo ele, o nome romano para poeta era vates ou profeta, e o nome grego era 

poeta  de poiein, fazer; o nome de fazedor ou aquele que faz parece-lhe muito 

apropriado pois "[...] onely the poet [...] lifted up with the vigor of his owne invention, 

dooth growe in effect into another nature, in making things either better than nature [...] 

or, quite a newe, formes such as never were in Nature, [...]".145 A esta ideia, George 

Puttenham  um contemporâneo de Sidney, associou a portentosa palavra 'criar'; no 

latim eclesiástico, creare era a palavra normalmente usada para conotar o conceito 

ortodoxo de que Deus criou o mundo a partir do nada; segundo Puttenham, "[If poets] 

be able to devise and make all these things of themselves [...] they be (by manner of 

speech) as creating gods".146 Mais tarde, este conceito rudimentar foi reutilizado pelos 

autores neoplatónicos italianos e ingleses e o lexema 'criação' foi mais ou menos 

casualmente aplicado à poesia por escritores como Donne, Dennis e Pope.147 No 

entanto, as potencialidades desta comparação foram exploradas principalmente pelos 

críticos que pretendiam explicar e justificar os elementos sobrenaturais presentes em 

determinado poema, e que consequentemente não podiam ter sido copiados da natureza. 

                                                           
143 Cristovão Landino, citado por Abrams, Op. Cit., p. 273 (a tradução e a ênfase são nossas). Ver 

também Marsilio Ficino, Sobre el furor divino y otros textos (eds. P. Azara, J. Maluquer e J. Sainz), 

Anthropos, Barcelona, 1993. 
144 Poetices libri septem (4ªed., 1607). Citado e traduzido do latim por Abrams, Op. Cit., p. 273. Ver 

igualmente Balavoie e Laurens, La Poétique de Scaliger, Op. Cit. 
145 Cf. Philip Sidney, An Apology for Poetry [1595], ed. Visvanath Chatterjee, Sangam Books, Bombay 

and London, 1986, p. 20. 
146. Cf. G. Puttenham, Art of English Poesy (1589). Citado por Abrams, Op. Cit., p. 274 (a ênfase é 

nossa). 
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Como afirma Abrams, foi-se tornando pouco a pouco evidente que era possível 

argumentar que o sobrenatural poético não imitava a natureza criada por Deus, mas 

constituía uma segunda super-natureza criada pelo próprio poeta. É a Addison que se 

deve essencialmente a compilação efectiva de todas estas sugestões; ele afirma no 

Spectator (419): "the poet quite loses sight of nature [...] must work altogether out of his 

own invention. [...] we are led, as it were, into a new creation, [...] [Poetry] makes new 

worlds of its own [and] shews us persons who are not to be found in being ...".148 

 Os críticos que lhe sucederam rapidamente transitaram do acto criativo interno 

para a faculdade da imaginação. Assim, uma primeira origem do conceito de 

imaginação criadora foi precisamente a tentativa de explicar a existência das 

personagens poéticas fantásticas.149 A criatividade do poeta consistia peculiarmente nas 

suas invenções não realísticas ou mesmo irreais, pois era sobretudo nessas que ele mais 

se assemelhava a Deus: o poema do 'maravilhoso' era encarado como uma segunda 

criação. Já no século XVIII, Richard Hurd (Letters on Chivalry and Romance, 1762) 

procurou defender o maravilhoso romântico, como uma nova criação, através da 

distinção entre o mundo da poesia e o mundo da experiência e entre verdade poética (ou 

auto-consistência interna) e verdade filosófica (ou correspondência com a natureza 

empírica do mundo).150 O conceito de criação foi depois aplicado  numa variante 

daquela mesma analogia  para explicar personagens que, embora inventados pelo 

poeta, eram mais convincentemente reais ou semelhantes às criações de Deus. Nesta 

perspectiva realista, Shaftesbury ocupa a posição cimeira; no seu Advice to an Author  

(1710), ele recomenda a criação de personagens como as que se encontram na vida real, 

mas segue preferencialmente o modelo grego ou pagão: 

 
Such a poet is indeed a second Maker; a just Prometheus under Jove. Like that 

sovereign artist or universal plastic nature, he forms a whole, coherent and 

proportioned in itself, [...] The moral artist ... can thus imitate the Creator.151 

                                                                                                                                                                          
147 Ver, por exemplo, John Donne, Sermon XXVI, Eighty Sermons (1640); John Dennis, The 

Advancement and Reformation of Modern Poetry (1701); Alexander Pope, An Essay on Criticism (1711), 

II, ll. 484-93. 
148. Cf. J. Addison, "The Pleasures of the Imagination", The Spectator, Op. Cit., Vol. VI, pp. 171-174. 
149 Segundo Joseph Warton, Shakespeare possui o que ele designa como "[a] lively creative imagination" 

sobretudo porque conseguiu formar um personagem 'totalmente original'  o monstruoso Caliban em The 

Tempest (Cf. Adventurer, 1753). Ver Abrams, Op. Cit., p. 275. 
150 Ver Abrams, Op. Cit., p. 279. 
151 Cf. Shaftesbury, Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, Vol. I, ed. J.M. Robertson 

(Indianopolis: Bobbs-Merrill, 1964), pp. 135-6 (a ênfase é nossa). 
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Esta passagem teve um enorme efeito na crítica alemã da época. E, em 1767, 

Lessing descrevia o outro-mundo poético de personagens reais nos mesmos termos que 

Breitinger tinha descrito o mundo do 'maravilhoso'.152 Os rebeldes do Genieperiode 

exploraram o elemento de desafio prometeico contra a autoridade investida, no sentido 

de atacar o código de regras poéticas. Mais tarde, Goethe transformou o mito de 

Prometeu num símbolo da isolação dolorosa mas necessária do poeta  na sua 

criatividade  quer em relação aos homens quer aos deuses.153 William Shakespeare foi 

apontado como o exemplo máximo do poeta-divindade, quer nos debates sobre o 

maravilhoso criativo quer naqueles sobre o realismo criativo. August Schlegel, nas suas 

Palestras de Berlim, defendeu que a arte deveria imitar o poder produtivo da natureza, 

"[...] in this manner did Prometheus imitate nature, when he formed man out of the clay 

of the earth, and animated him with a spark stolen from the sun ...".154 Assim, e segundo 

Abrams, o conceito do heterocosmo passa a abranger não apenas determinados 

elementos poéticos (naturais ou sobrenaturais) mas o poema na sua totalidade; da 

mesma forma, o princípio criativo desloca-se de Jeová, do Demiurgo e de Prometeu 

para a Alma residente na Natureza: o mundo real e o mundo poético tornam-se, deste 

modo, "self-originating, autonomous, and self-propelling".155 

 Se a composição de um poema pode ser equiparada a uma segunda criação, 

estamos a recapitular em certa medida a cosmogonia original. Deste modo, as várias 

teorias da criação do mundo são transferidas da filosofia para a psicologia da invenção 

poética.156 A mais completa e influente aplicação da cosmogonia à arte poética ocorre 

                                                           
152 "[...] though they are not of this real world, they still might belong to another world; to a world whose 

events are connected in a different order, but just as closely connected, as in this one [...] there must be 

nothing self-contradictory in the characters [...]" (Hamburgische Dramaturgie, No. 34; citado por 

Abrams, Op. Cit., p. 280). Ver também Gotthold Ephraim Lessing, Drammaturgia d'Amburgo, ed. Paolo 

Chiarini, Bulzoni, Roma, 1975. 
153 "I clearly felt that a creation of importance could be produced only when its author isolated himself" 

(Das Prometheussymbol). Ver Abrams, Op. Cit., p. 383, n. 64. 
154 Cf. Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst (1801-4). Citado e traduzido por Abrams, Op. Cit., 

p. 281, n. 66: "Poetry signifies in general 'the artistic discovery, the marvelous act by which it enriches 

nature; as the name indicates, a true creation and production'". 
155 Cf. Abrams, Op. Cit., p. 282. 
156 De facto, a analogia de raiz do poeta como criador reflecte a influência não apenas de um mas de 

vários esquemas criativos filosófico-religiosos: (1) a teoria, no Timeu de Platão, de um Demiurgo que 

copiou de um padrão eterno; (2) a doutrina de Plotino da emanação de um Ser perpetuamente 

transbordante; (3) a tradição estóica e neoplatónica de uma Alma infinitamente generativa presente na 

própria Natureza; (4) o relato hebraico de uma criação ex nihilo por decreto e força do sopro divino. 
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nos escritos dos críticos suiços, Johann Bodmer e J. Breitinger 157; a sua principal 

novidade reside na ênfase atribuída aos poderes produtivos do poeta, e especialmente à 

elaboração do processo imaginativo do maravilhoso poético, baseada no paradigma da 

descrição leibniziana do modo como Deus criou o mundo.158 Segundo Breitinger, o 

maravilhoso surge quando o poeta "através do poder da sua imaginação [Phantasie] cria 

seres inteiramente novos", quer personificando abstracções, ou animando coisas 

inanimadas e humanizando animais, quer materializando o mundo invisível de deuses e 

espíritos. Visto que a poesia é "uma imitação da criação e da natureza não apenas no 

real, mas também no possível", a sua composição, ao emular este poder divino, é ela 

própria "uma espécie de criação".159 Nesta perspectiva, o poema tende a constituir um 

mundo em si próprio  um heterocosmo  sujeito apenas às suas próprias leis e à sua 

verdade poética. 

 Os poetas românticos de um modo geral, e particularmente os ingleses, 

retomaram esta metáfora estética, procurando adaptá-la a um novo contexto; assim, 

chegaram muitas vezes a descrever a mente do poeta quer no acto de percepção quer no 

próprio acto de composição. Muitas passagens poéticas parecem sugerir que o conteúdo 

mesmo da percepção é o resultado conjunto de dados exteriores e da mente imaginativa 

do poeta  por exemplo, Wordsworth em Tintern Abbey: "All the mighty world / Of 

eye, and ear,  both what they half create, / And what perceive, [...]"160  muito embora 

o conceito de percepção criativa se tenha desenvolvido sobretudo no âmbito da tradição 

empírica inglesa. Esta versão da percepção mental como projectando vida e paixão no 

mundo que vai apreendendo é a que mais aproxima as diferentes formulações de 'mente 

activa' na forma mais elevada de composição poética. Coleridge dá a entender em 

Dejection: An Ode que a sua incapacidade de efectuar essa projecção assinala 

                                                           
157 Johann Breitinger, Kritische Dichtkunst (1740); J. Bodmer, Von dem Wunderbaren in der Poesie 

(Zürich, 1740). 
158 Segundo G.W. Leibniz (1646-1716), Deus foi confrontado no momento da criação com um número 

infinito de 'possíveis' ou de essências modelo: dos conjuntos alternativos ou mundos-modelo, Deus 

seleccionou o melhor de todos para que fosse realizado. A cosmogonia de Leibniz é convenientemente 

descrita na obra de Lovejoy, The Great Chain of Being (Cambridge, 1936), cap.V. Ver também Bertrand 

Russell, The Philosophy of Leibniz (Londres, 1937). 
159 Cf. Kritische Dichtkunst, 1740, Secção 6. Citado por Abrams, Op. Cit., p. 277 (a tradução é nossa). 
160 Cf. Wordsworth. Poetical Works, Op. Cit., ll. 105-107, pp. 164-165 (a ênfase é nossa). De igual modo, 

no The Prelude, Wordsworth sugere que a mente pode criar através das faculdades sensoriais: "creator 

and receiver both, / Working but in alliance with the works / Which it beholds." Op. Cit., Book II, ll. 257-

60, p. 505. 
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igualmente o falhanço do seu espírito genial ("the shaping spirit of imagination").161 Na 

teoria coleridgiana, o primário  mas já criativo  acto de percepção dá acesso ao 

mundo inanimado e caótico; o subsequente e mais elevado acto de 're-criação', ao 

projectar a sua própria paixão e vida, transforma aquele mundo ao conferir-lhe animação 

e unidade e produz simultaneamente a poesia mais sublime  o produto do que ele 

designa como "secondary imagination".162 

 P.B. Shelley, que empregou o lexema "creation", assim como as suas formas 

derivadas, um elevado número de vezes na Defence of Poetry, escolheu uma 

interpretação do método de criação poética muito semelhante à dos autores 

neoplatónicos renascentistas: a poesia é "the creation of actions in accordance with the 

immutable forms of human nature, such as they exist in the mind of the Creator, who is 

himself the image of all the other minds"; ao repetir assim o acto primordial da criação, 

a poesia produz literalmente um novo mundo.163 Por seu turno, T. Carlyle fez reviver a 

tentativa renascentista de descobrir o segredo da poesia por via do seu étimo: o poeta é 

vates, um profeta ou vidente da Ideia Divina do Mundo; mas como ver assim tão 

profundamente é também criar, o latim vates e o grego poeta acabam por convergir num 

só  "Creative, we said: poetic creation, what is this but seeing the thing 

sufficiently?".164 Carlyle funde, deste modo, a faculdade de 'visão' do poeta ao seu poder 

criativo ou de criação. 

 Mas é apenas na filosofia e na crítica coleridgiana que o conceito de criação 

surge como uma metáfora não apenas central mas também completamente funcional. Ao 

definir "primary imagination" como "[...] the living Power and prime Agent of all 

human Perception" e como "a repetition in the finite mind of the eternal act of creation 

in the infinite I AM" 165, Coleridge acrescenta  um terceiro elemento  a mente em 

percepção  à antiga analogia entre o poeta e o Deus criativo. O processo criativo 

original é reflectido na imaginação primária, que todas as mentes individuais 

                                                           
161 "I see, not feel, how beautiful they are! // My genial spirits fail; / And what can these avail / [...] I may 

not hope from outward forms to win / The passion  and the life, whose fountains are within." Cf. 

Coleridge. Poetical Works, Op. Cit., ll. 38-40 e 45-46, pp. 364-365. 
162 Cf. Biographia Literaria, Vol. I, Cap. 13, pp. 299-300. 
163 "It makes us the inhabitants of a world to which the familiar world is a chaos [...] It creates anew the 

universe, after it has been annihilated in our minds by the recurrence of impressions blunted by 

reiteration." (Cf. Shelley, "A Defence of Poetry", in Foakes, Romantic Criticism ..., Op. Cit., p. 135). 
164 Cf. On Heroes and Hero-Worship (1841), in Works, ed. H.D. Traill, London, 1905, V, pp. 80 e 104. 
165 Cf. Coleridge, Biographia Literaria, Op. Cit., Vol. I, Cap. 13, p. 304. 
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desenvolvem na sua percepção do universo, e é novamente repetido na imaginação 

secundária ou 're-criativa' (que, por seu turno, "dissolves, diffuses, dissipates, in order to 

re-create" 166), possuída apenas pelo poeta de génio. Assim, os procedimentos desta 

natureza plástica universal são reiterados  no interior da mente do homem e na 

actividade do que Coleridge designa como "esemplastic imagination"167  no momento 

da criação do poema. Toda a novidade ou criatividade resulta basicamente de um 

processo generativo, um conflito-atracção de forças polares que se separam para se 

voltarem a reunir num estádio superior de existência. 

 Como vimos, o verbo 'criar' também era uma das metáforas favoritas de 

Wordsworth para a mente em percepção; mas é sobretudo no seu Prefácio de 1815 a 

Poems que ele usa frequentemente o termo, agora aplicado à produção poética 

propriamente dita. Wordsworth começa por afirmar que os poderes necessários para a 

produção da poesia são basicamente seis: Observação, Sensibilidade, Reflexão, 

Imaginação e Fantasia, Invenção, e Discernimento 168; as funções atribuídas 

genericamente ao quarto poder, que inclui quer a imaginação quer a fantasia, são 

resumidas do seguinte modo: "  to modify, to create, and to associate".169 Referindo-se 

especificamente à imaginação como faculdade criadora, Wordsworth afirma o seguinte: 

"[...] the Imagination also shapes and creates; [...] By innumerable processes; and none 

does it more delight than in that of consolidating numbers into unity, and dissolving and 

separating unity into number, [...]".170 No entanto, "fancy" parece possuir características 

criativas muito semelhantes, apenas diferindo da imaginação por lidar com aquilo que é 

definido, limitado e temporal na natureza humana, enquanto aquela lida com o 

indefinido e o eterno.171 

                                                           
166 Id. Ibid. 
167 Id. Ibid., Cap. 10, pp. 168-170. 
168 "The powers requisite for the production of poetry are: first, those of Observation and Description,  

i.e. the ability to observe with accuracy things as they are in themselves, and with fidelity to describe them 

[...] 2ndly, Sensibility,  which, the more exquisite it is, the wider will be the range of a poet's perceptions 

[...] 3rdly, Reflection,  which makes the Poet acquainted with the value of actions, images, thoughts, and 

feelings [...] 4thly, Imagination and Fancy,  to modify, to create and to associate. 5thly, Invention,  by 

which characters are composed out of materials supplied by observation; whether of the Poet's own heart 

and mind, or of external life and nature [...] And lastly, Judgement,  to decide how and where, and in 

what degree, each of these ought to be exerted; [...] also ... the laws and appropriate graces of every 

species of composition ....". Cf. "Preface to the Edition of 1815", in Poetical Works, Op. Cit., p. 752. 
169 Id. Ibid. 
170 Id. Ibid., p. 754 (a ênfase é nossa). 
171 Id. Ibid., p. 755. 
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 Segundo Abrams, a analogia heterocósmica  o paralelismo entre escrever 

poesia e criar o universo  foi explorada no final do século XIX para servir como base 

para o conceito de que o poema como tal constitui o seu próprio mundo, que é 

completamente auto-suficiente. A palestra proferida por A.C. Bradley em Oxford, 

"Poetry for Poetry's Sake" e publicada em 1901, é um documento revelador nesta 

tradição: "[Poetry is] a world by itself, independent, complete, autonomous; [...] [Life 

and poetry] are parallel developments which nowhere meet, [...] they are analogues [...] 

They have different kinds of existence."172 A poesia pura, afirma Bradley, "springs from 

the creative impulse of a vague imaginative mass pressing for development and 

definition [...]" e esta é a razão pela qual "such poems strike us as creations, not 

manufactures ...".173 Mas a metáfora heterocósmica permanece vital ao longo da crítica 

literária do século XX; Abrams refere não apenas o exemplo de Austin Warren que, na 

sua obra Rage for Order, afirma que a criação final do poeta é "a kind of world or 

cosmos" e que o crítico tenta descobrir "the systematic vision of the world which is the 

poet's construction" 174, mas também um outro exemplo  o de Elder Olson, que na sua 

teoria da lírica, afirma: 

 

 

In a sense, every poem is a microcosmos, a discrete and independent universe 

with its laws provided by the poet; [...] within his universe the impossible 

becomes the possible, the necessary the contigent [...].175 

 

 A ideia da escrita poética como um acto individual profundamente criativo em si 

mesmo, e do poema como um universo autónomo onde tudo é possível, parece-nos estar 

subjacente à lírica brontëana como um todo. Desta forma, a metáfora da criação – tal 

como ela foi resumida neste capítulo – é vital para a nossa compreensão do modo como 

o impulso poético surgiu nas irmãs Brontë. A criação ou construção de um universo 

imaginário (o caso dos reinos de Angria e Gondal) foi o ponto de partida para a escrita 

de poemas progressivamente mais complexos, que reflectem sobre o acto criativo em si 

mesmo e que deixam transparecer os conflitos entre o real e o imaginário vividos pelas 

                                                           
172 Cf. Oxford Lectures on Poetry ([1909] London, 1926). Citado por Abrams, The Mirror and the Lamp 

..., Op. Cit., p. 284. 
173 Id. Ibid. (a ênfase é nossa). 
174 Cf. 'Preface' (Chicago, 1948). Citado por Abrams, Op. Cit., p. 284. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 106 

suas autoras. Além disso, a escrita destas mulheres está impregnada de referências (na 

sua maioria, indirectas) ao papel da imaginação e da fantasia, não apenas na sua 

actividade como escritoras, mas também nas suas vidas particulares. Falta saber se 

Charlotte, Emily e Anne Brontë se poderão inscrever numa tradição de escrita poética 

feminina (ou masculina) ou, então, se a obra por elas deixada tem a marca de um 'génio' 

verdadeiramente original. 

                                                                                                                                                                          
175 Cf. '"Sailing to Byzantium": Prolegomena to a Poetics of the Lyric', The University of Kansas City 

Review (Spring, 1942), VIII, No.3, pp. 210-211, 216-217.  



2 

A ESCRITA POÉTICA FEMININA 1 

 

 

 Introdução 

 

 Depois de termos analisado os conceitos basilares de poesia, de visão e de 

criação poéticas, sem uma perspectiva minimamente clarificadora dos quais nos seria 

impossível abordar o tema central da lírica brontëana na segunda parte deste trabalho, 

propomo-nos neste segundo capítulo fazer uma reflexão sobre a escrita poética 

feminina. Esta reflexão afigura-se-nos indispensável dada a importância daqueles 

conceitos na escrita feminina de um modo geral: pelo menos, desde o século XVIII, em 

Inglaterra, as mulheres que se dedicaram ao árduo ofício poético manifestam 

preocupações relativas ao seu estatuto como poetisas e às formas de canalizar e de 

interpretar a sua criatividade como tal. 

 Com este novo capítulo pretendemos estabelecer um justo equilíbrio entre as 

pretensões críticas masculinas (que dominaram os debates teóricos no capítulo anterior) 

e as contribuições femininas propriamente ditas (que constituem mais especificamente o 

objecto da nossa análise). Optámos, assim, por um estudo em três vertentes ou domínios 

distintos mas intimamente relacionados entre si. Em primeiro lugar, um breve resumo 

da contribuição dada pelos estudos feministas para a questionação dos tradicionais 

cânones literários e para um melhor conhecimento da poesia feminina em geral. Em 

segundo lugar, um comentário sobre o papel de um conjunto considerável de poetisas 

românticas e vitorianas para o estabelecimento de uma tradição poética feminina na 

Inglaterra. E, finalmente, uma abordagem preliminar ao contributo dado pelas Brontë 

através de um estudo comparativo com outras poetisas do mesmo período (na sua 

maioria desconhecidas do grande público) e de uma tentativa de posicionamento 

histórico e crítico da lírica brontëana. 

 

                                                           
1 O ambíguo adjectivo 'feminina' será ao longo deste capítulo usado de forma continuada para caracterizar 

unicamente a poesia escrita especificamente por mulheres e de forma alguma para conotar um 

determinado estilo ou tipo de poesia. 



 

 

2.1  A questão do cânone literário e a poética feminista. 

 

 O sentido original do termo cânone 1  uma lista autorizada de livros que 

compõem a Bíblia judaico-cristã  resultou, na crítica literária secular, em três sentidos 

ou interpretações: (1) conjunto de regras da crítica, (2) uma lista das obras escritas por 

um autor individual e (3) uma lista de textos considerados como clássicos ou 

culturalmente centrais. Este último sentido, e também o mais utilizado, tornou-se 

problemático pois pressupõe que os textos seculares podem ser 'autorizados' de forma 

análoga aos textos sagrados; de facto, os formuladores de um conjunto particular de 

textos vêem-no como especialmente valioso para a sua cultura.2 Por exemplo, Harold 

Bloom, para quem "o cânone é a verdadeira arte da memória, o suporte autêntico do 

pensamento cultural", encara-o "como a relação de um leitor e de um escritor 

individuais com aquilo que foi preservado de entre tudo o que foi escrito".3 As 

formulações sobre o cânone ocorridas durante os séculos áureos, XVII e XVIII, 

evoluíram de perspectivas nacionais e comparativas para a ligação estreita e explícita 

dos cânones aos valores culturais dessas sociedades.4 Os factores centrais na formação 

do cânone são os valores ideológicos, religiosos e estéticos em particular, assim como as 

suas combinações mais complexas; estes factores podem estar interligados mas não são 

reconhecidos consciente ou explicitamente como tal.5 

 A crítica que se debruça sobre os problemas do cânone procura estudar não 

apenas a sua formação mas também a evolução de um cânone já formado; Bloom 

considera que "Toda a originalidade literária forte se torna canónica" e que "Só se 

                                                           
1 O termo foi inicialmente aplicado à Bíblia no século IV antes de Cristo. O primeiro cânone medieval 

não-bíblico era patrístico e foi seguido pelo auctores medieval  listas para o estudo escolar de autores 

cristãos e pagãos. 
2 O cânone latino permaneceu relativamente incontestado até ao surgimento das línguas vernáculas no 

Renascimento, o que levou a grandes mudanças na perspectivação do cânone de um modo geral. 
3 Cf. Harold Bloom, O Cânone Ocidental [The Western Canon], tradução, introdução e notas de Manuel 

Frias Martins, Temas e Debates, 1997, p. 28. 
4 Foi o caso de John Dryden, com Preface to Fables Ancient and Modern (1700) e de Samuel Johnson, 

com Lives of the Poets (1781). A mesma tendência verificou-se ainda durante os séculos XIX e XX, em 

relação a Matthew Arnold e a T.S. Eliot, respectivamente com Essays in Criticism (1865) e On Poetry 

and Poets (1956). 
5 Cf. F. Kermode, The Classic.Literary Images of permanence and change [1975], Harvard UP, 

Cambridge Massachusetts, 1983 e Forms of Attention [1985], University of Chicago, Chicago, 1988. 
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irrompe no cânone graças à força estética, [...] constituída por [...] domínio da 

linguagem figurativa, originalidade, poder cognitivo, saber, exuberância de dicção."6 

Normalmente, há a tendência para se praticar uma hermenêutica de acomodação, 

sobretudo na mediação entre o texto clássico e o leitor moderno; mesmo a crítica 

recente, apesar da sua profunda consciência teorética, tende a aceitar os cânones sem 

discussão. A crítica marxista, por exemplo, lê maioritariamente os textos canónicos, 

assim como o desconstrucionismo, embora este último use cânones psicanalíticos, 

filosóficos e críticos mais diversificados 7 e não apenas cânones literários. Desafios 

implícitos aos cânones literários ocidentais vieram sobretudo do estruturalismo e da 

semiótica, disciplinas que consideram qualquer texto literário  se não mesmo qualquer 

produto cultural  digno de ser estudado. Mas os desafios mais explícitos têm vindo da 

crítica feminista francesa e americana 8, da crítica curricular 9 e, igualmente, da escrita 

marginal e do terceiro mundo  que vêem os cânones existentes como ideologicamente 

repressivos.10 Provavelmente sempre existiram cânones, formalizados ou não, e eles 

sempre tiveram, ou sempre lhes foi conferida, relevância ideológica. Tal relevância nem 

sempre é facilmente previsível, pois o modo como um determinado cânone é lido, e os 

contextos em que é ensinado ou aprendido, pode ou não reforçar os fundamentos 

ideológicos particulares que o constituem. 

 

Actualmente, é a crítica feminista que mais tem posto em causa os cânones 

literários de um modo geral, considerando-os uma fabricação masculina e procurando 

gradualmente introduzir os seus próprios textos mais centrais ou paradigmáticos, 

nomeadamente certos textos poéticos. Assim, a expressão 'poética feminista' refere-se 

aqui àqueles aspectos da crítica feminista que têm a ver especificamente com a poesia. 

Tal como o pós-estruturalismo e o desconstrucionismo, a crítica feminista desenvolveu-

se sobretudo a partir dos finais da década de sessenta. Anteriormente, o tratamento 

crítico da criatividade poética feminina tinha sido essencialmente misógino, enfatizando 

a incapacidade feminina para a invenção poética e a sua inferioridade em matéria de 

                                                           
6 Op. Cit., pp. 36 e 39. 
7 A crítica literária desconstrucionista recorre frequentemente a autores como Freud, Nietzsche, Derrida e 

de Man. 
8 Ver, por exemplo, C. Kaplan e E.C. Rose, The Canon and the Common Reader, Verso, London, 1991. 
9 Ver G. Graff, Professing Literature: An institutional history, University of Chicago, Chicago, 1987. 
10 Ver, por exemplo, Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction, Blackwell, Oxford, 1983. 
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experiência, educação, intelecto e imaginação. A poetisa, fosse ela de extracção erudita 

ou apenas sentimental, foi até ao século passado o alvo satírico frequente de certos 

textos poéticos masculinos. Mas, desde o período romântico, algumas escritoras e 

críticas, incluindo Madame de Stäel, Elizabeth Barrett Browning e Virginia Woolf, têm 

vindo a especular sobre a contribuição das mulheres para a tradição poética e a comentar 

sobre as dificuldades de prossecução de uma carreira poética. Mas somente a partir do 

Movimento de Libertação da Mulher ("Women's Liberation Movement") é que os 

críticos têm tentado fazer uma crítica sistemática da história e da teoria literárias 

segundo uma perspectiva feminista.11 

A poética feminista traz os seus próprios contributos ao estudo da poesia: por 

um lado, teorias sobre a diferença sexual e sobre o domínio cultural masculino que se 

fundamentam ou baseiam em áreas tão diversificadas como o marxismo, a psicanálise e 

a antropologia cultural; por outro, um empenhamento na igualdade política e cultural 

das mulheres; e, finalmente, uma crença na importância das diferenças de género como 

uma variável fundamental na criação e na interpretação da literatura. Embora não se 

possa ainda falar de uma teoria poética feminista como tal, o estudo da poesia feminina 

tem suscitado uma obra crítica importante sobre o modo de representação das mulheres 

na poesia escrita por ambos os sexos e sobre as questões mais gerais e centrais de 

'género' e 'poética'. 

 Segundo a autora e crítica feminista Jan Montefiore, "defining a feminist poetics 

means primarily understanding the significance of women's poetry."12 A necessidade de 

compreender o significado da existência de uma poesia escrita especificamente por 

mulheres resultou do facto de outras formas de crítica terem assumido quase 

automaticamente que o poeta é um homem e, por isso, estabelecido como universais os 

conceitos de vocação poética, tradição e forma que implicam tacitamente normas 

masculinas. A poesia feminina tem sido muitas vezes esquecida, mal interpretada, e até 

difamada, porque julgada através de padrões inadequados. A circunstância de não ter 

                                                           
11 Um dos estudos mais recentes sobre essa problemática está presente na obra de Margaret J.M. Ezell, 

Writing Women’s Literary History, The Johns Hopkins University Press, 1996. Na Introdução, e ao 

indicar o propósito daquele seu estudo, Ezell afirma pretender responder a certas perguntas-chave: 

“Where did we get our model of the past and how do we construct its history? This study’s purpose is, 

using Rich’s term, to “revision” women’s literary past and to reveal some of the assumptions embedded in 

the current model of feminist historiagraphy concerning the connections between gender and modes of 

literary production and about historical conditions of authorship.” (p. 5). 
12 Cf. J. Montefiore, Feminism and Poetry, Pandora Press, London, 1987, p. 10. 
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sido ainda escrita uma história definitiva da poesia feminina não tem obstado a que, 

através de antologias, edições, ensaios, estudos especializados e biografias críticas, 

estejam a ser gradualmente traçadas as linhas gerais de uma história poética feminina 

desde Safo até aos nossos dias. A investigação tem sido levada a cabo em cada uma das 

literaturas nacionais maiores mas, de forma mais exaustiva, sobretudo na Inglaterra e 

nos Estados Unidos. 

 O estudo comparado da poesia escrita especificamente por mulheres revela 

muitos padrões semelhantes no pensamento, nos temas, nas metáforas utilizadas e na 

própria dicção ou linguagem poética das diferentes autoras. Mas revela igualmente 

profundas contradições entre a imagem do poeta como "[the] transcendent speaker of a 

unified culture"13 e a imagem da Mulher como um ser silenciado, dependente e 

marginal. Os estudiosos têm referido, por exemplo, imagens poéticas recorrentes ligadas 

a certas actividades tipicamente femininas  tal como tecer, coser e escrever  

relacionadas com a mãe pátria ou matria, com o corpo, etc. No entanto, a noção de uma 

tradição poética feminina em separado é profundamente controversa, porque as poetisas 

não se podem isolar da influência da tradição literária masculina dominante e, talvez por 

esse motivo, parecem escrever sempre um discurso a 'duas vozes'. Mas elas também têm 

necessidade de imitar ou de rever os tropos usados naquela tradição; tal como as críticas 

feministas Sandra Gilbert e Susan Gubar observaram, "female poets both participated in 

and diverged from the literary conventions and genres established for them by their male 

contemporaries".14 Além do mais, existem diferenças internas de nacionalidade, de 

classe e de raça entre as diferentes autoras que parecem dificultar ou mesmo 

impossibilitar uma verdadeira 'matrilinhagem' poética ou literária. 

 Na Inglaterra, a história da poesia feminina (ou melhor, da poesia escrita por 

mulheres) está marcada por lacunas e ausências e nem sempre se adapta à periodização 

convencional da história poética, tal como o renascimento ou o romantismo.15 Para 

começar, não chegou até nós nenhum texto poético em anglo-saxão escrito por uma 

                                                           
13 Cf. Cora Kaplan, The Canon and the Common Reader, Verso, London, 1991, p. 27. 
14 Cf. The Norton Anthology of Literature by Women (1985), 'Preface', W.W. & Company, New York and 

London, p. xxix. 
15 "[...] though conventional literary periodization does not suit women's aesthetic past, the history of 

women's literary traditions does have significant phases of its own." (Cf. Gilbert e Gubar, Prefácio à 

segunda edição de The Norton Anthology of Literature by Women, 1996, p. xxxi). 
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mulher e existem poucos datados da Idade Média 16, muito embora as Frauenlieder 

medievais anónimas  cantigas de amor narradas por mulheres  possam ter sido obra 

de poetisas. Mas, mesmo durante o Renascimento, as mulheres não possuíam a 

educação humanista baseada nos autores clássicos, na Retórica e na Lógica, estimada 

como necessária para a prossecução de uma verdadeira carreira poética, nem mesmo a 

independência financeira e o apoio familiar que lhes poderia ter permitido escrever 

poesia. Como se isso não bastasse, o clima social era geralmente hostil à expressão 

individual feminina; as mulheres eram normalmente aconselhadas a permanecer 

silenciosas, a ser modestas, obedientes e castas. Na sua obra, A Room of One's Own 

(1928),um clássico feminista, Virginia Woolf especula que mesmo que a hipotética irmã 

de Shakespeare tivesse nascido com o mesmo talento deste, teria sido rapidamente 

levada à loucura – ou mesmo à própria morte – sem que tivesse conseguido escrever 

uma só linha.17 

 Apesar de tudo, durante o século XVI em França e na Inglaterra, houve de facto 

um pequeno número de mulheres a escrever poesia.18 A maioria dos textos existentes 

são da autoria de damas ou de aristocratas eruditas que, embora com algum tempo à sua 

disposição, tiveram de fazer um esforço para conciliar as exigências dos seus deveres 

femininos com a aspiração poética 19; assim, por exemplo, Catherine Des Roches afirma 

escrever "with the spindles and the pen together in my hand".20 Apesar das severas 

restrições a que estavam sujeitas, as poetisas renascentistas não cederam de forma 

simples à lógica silenciadora da sua cultura, mas procuraram usar formas de negociação 

                                                           
16 Gilbert e Gubar, em The Norton Anthology of Literature by Women. The Traditions in English (1996), 

conseguiram recolher alguns textos em prosa e em verso de autoras medievais como Julian of Norwich 

(1342-c.1416), Margery Kempe (c.1373-1438) e Juliana Berners (c.1388-?). 
17 Cf.Virginia Woolf, A Room of One's Own, The Hogarth Press, London, 1929, pp. 77-78. 
18 Gilbert e Gubar apontam as seguintes poetisas inglesas do período renascentista: Rainha Isabel I (1533-

1603), Mary Sidney Herbert, Condessa de Pembroke (1562-1621), Isabella Whitney (fl.1567-1573), 

Aemelia Lanyer (1569-1645), Elizabeth Cary (1585-1639) e Mary Wroth (1587?-1651/53). Elas afirmam, 

no entanto, que nenhuma destas autoras conseguiu ter uma carreira literária comparável à da escritora 

francesa do século XV, Christine de Pisan (“the first female ‘man of letters’ to support herself [...] by her 

pen”), cuja La Cité des Dames nos oferece um sonho-visão de uma utopia feminina (Op. Cit., pp. 12-13). 
19 Gilbert e Gubar fazem a este propósito o seguinte comentário: “[..] most English women writers of the 

Middle Ages and the Renaissance frequently articulate conventionally submissive attitudes toward 

woman’s ‘place’ in the cultural scheme. As Elaine Beilin observes, “at a time when writing could be 

considered an inappropriate activity for women, the woman writer early on created a little island for 

herself in the literary stream by writing pious works.”” (Id. Ibid.). 
20 Des Roches, "A ma quenoille", século XVI. 
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e de compromisso: o uso efectivo da voz feminina desafiou e alterou as convenções 

linguísticas, figurativas e temáticas da poesia amorosa neoplatónica e petraquista.21 

 A entrada das mulheres nas profissões literárias em Inglaterra deu-se 

fundamentalmente no final do século XVII com o aparecimento de poetisas como Aphra 

Behn, Anne Bradstreet e Anne Finch.22 Na sua poesia, estas autoras afirmaram em 

primeiro lugar o seu direito a falar e a escrever, mas também exprimiram atitudes 

diferentes das dos homens em relação ao papel da poesia. Em vez da súplica 

convencional pela fama ou pelo sucesso poético que inspirava os poetas masculinos do 

período, elas sonegaram a ambição como motivo literário. Por exemplo, Finch declara 

modestamente ter um certo receio da fama quando adverte a sua Musa, "be cautious; / 

For groves of laurel thou we'ert never meant."23 Por outro lado, o franco erotismo e o 

escárnio das pretensões masculinas de Behn 24, assim como as explorações da 

experiência feminina de Finch 25 e de Bradstreet 26, introduzem uma nova voz e um 

assunto inédito na poesia. Mas, apesar dos seus esforços conciliatórios, o aparecimento 

destas poetisas na cena literária foi recebido por uma enchente de ataques insultuosos 

(nomeadamente, o epíteto de "Petticoat Authors"), que continuaram com acentuada 

                                                           
21 A excessiva idealização da figura feminina (Laura) presente nos sonetos de Petrarca e retomada por 

poetas de nacionalidade inglesa, como Sidney, Wyatt e Watson, constitui um dos aspectos mais criticados 

pela poética feminista. 
22 Gilbert e Gubar referem-se a “Women’s New Profession of Letters” e afirmam que: “Although it 

subjected them to ridicule and censure, writing was one of the few professions open to middle-class 

women, one they could pursue in their homes with financial success.” (Op. Cit., pp. 77-78). 
23 Cf. Anne Finch, "The Introduction", ll. 60-64, in The Norton Anthology of Literature by Women, p. 

169. 
24 Aphra Behn (1640-1689), considerada a primeira escritora profissional inglesa por ter feito da escrita o 

seu ganha-pão, começou por trabalhar como espia ao serviço do rei Carlos II. Tendo, como dramaturga, 

escrito e publicado perto de catorze peças de teatro, Behn também se notabilizou pela sua atitude 

relativamente à poesia: “What has poor woman done that she must be / Debarred from ... sacred poetry?”, 

exigindo liberdade para afirmar aquilo que a sociedade definiu como “my masculine part, the poet in me”, 

e compondo e publicando uma série de poemas marcados por um erotismo ao mesmo tempo cómico e 

directo (The Disappointment). Mas Behn também desempenhou um papel importante no desenvolvimento 

da nova forma do romance com Oroonoko, or the Royal Slave (1688). 
25 Anne Finch (1661-1720), mais tarde condessa de Winchelsea, possui na realidade uma visão muito 

pessimista da situação da mulher de letras. Isso não é para admirar pois, segundo Cora Kaplan, ela foi “a 

prime butt for anti-‘bluestocking’ jokes on the stage and in verse.” Finch escreveu sobretudo acerca dos 

prazeres rurais e pastorais (Nocturnal Reverie) e acerca da situação das mulheres (The Introduction). Cf. 

Gilbert e Gubar, Op. Cit., pp. 166-167. 
26 Anne Bradstreet (1612-1672) soube combinar um espírito rebelde com uma escrupulosa consciência 

puritana e, na sua obra mais famosa, The Tenth Muse Lately Sprung Up in America (1650, Londres), ela 

revela uma considerável ambição literária, assim como uma revolta sardónica contra a subordinação 

intelectual feminina (“Give thyme or parsley wreath, I ask no bays”). De resto, a sua poesia apoia-se 

fortemente em imagens e metáforas retiradas da sua vida como esposa e mãe numa comunidade puritana 

do Novo Mundo. 
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mordacidade durante o século XVIII. As autoras que escreviam dentro das regras estritas 

da poética neoclássica, usando a sátira, a ode ou a epístola (como foi, nomeadamente, o 

caso de Finch), tinham que enfrentar uma instituição poética explicitamente masculina 

na sua ideologia e estética e muitas vezes abertamente misógina nos seus textos. 

 O século XIX é actualmente considerado como "a idade dourada da literatura 

feminina" 27, apesar do facto de as mulheres se terem destacado sobretudo através do 

novo género do romance e não tanto através da poesia. Margaret Homans sugere que 

precisamente durante o período romântico as autoras teriam experimentado uma cisão 

ou conflito entre 'feminilidade' e subjectividade poética que teria afectado o seu sucesso 

na arte da poesia.28 A explicação para este facto poderá ser resumida do seguinte modo: 

o 'eu' poético romântico masculino tinha transformado o elemento feminino no Outro 

que ele pretendia dominar e transcender, identificando-o quer com a Natureza quer com 

uma personagem feminina mitológica ou com o objecto dos seus desejos. No entanto, 

estas imagens recorrentes não parecem ter servido eficazmente como inspiração – ou 

como musa – para as poetisas aspirantes, que necessitavam de se libertarem da 

passividade dos papéis maternais e de musas inspiradoras para poderem compor a sua 

própria poesia.29 

 As autoras inglesas, de um modo geral, começaram a publicar poesia em maior 

escala por volta de meados do século XIX; mas se a adopção do pseudónimo masculino 

foi largamente difundida entre as romancistas europeias e inglesas a partir de 1840, as 

poetisas normalmente não tendiam a escrever sob nomes masculinos.30 A razão prende-

se com o facto de a crítica pós-romântica e vitoriana atribuir à poetisa o seu lugar 

específico na lírica, que era considerada uma forma feminina por excelência devido ao 

seu carácter íntimo, emocional e breve. Em contrapartida, os poetas líricos românticos  

                                                           
27 Cf. The Norton Anthology of Literature by Women, Op. Cit., p. 300. “It is no coincidence that this 

century of feminist revolution was a kind of golden age of women’s literature. In the nineteenth century, 

after a female  and, more particularly, a feminist  tradition had earlier begun to establish itself in the 

words and works of, say, Bradstreet, Finch, and Wollstonecraft, the female imagination flourished.” (a 

ênfase é nossa). 
28 Cf. Homans, Women Writers and Poetic Identity: Dorothy Wordsworth, Emily Brontë, and Emily 

Dickinson, Princeton University Press, princeton- New Jersey, 1980. 
29 Id. Ibid. 
30 Como afirmam Gilbert e Gubar, “[...] although a number o literary women did manage to achieve not 

only greatness but fame in the course of the age, most continued to experience precisely the anxieties 

about literary authority [...]. [they] had to publish their works under male pseudonyms [...]”. Cf. The 

Norton Anthology of Literature by Women, Op. Cit., p.302. Este foi, nomeadamente, o caso das Brontë, 
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em especial, Shelley e Keats  eram por vezes criticados como sendo 'efeminados'; uma 

acusação também frequentemente feita a Tennyson. Mas a feminização da poesia não 

era de modo algum abonatória para as poetisas vitorianas, já que a própria designação  

"poetess"  tinha adquirido um sentido pejorativo.31 Ela era estereotipada como uma ave 

canora ingénua, afectada e sentimental, ao passo que o acesso aos modos poéticos 

considerados mais sérios (os longos poemas filosóficos ou políticos), assim como à 

posição de poeta laureado, era reservado apenas a certos homens. Contudo, a poética 

feminista tem recentemente demonstrado o alcance, originalidade e poder de várias 

poetisas do século XIX como, por exemplo, Elizabeth Barrett Browning, Christina 

Rossetti e Emily Dickinson.32 

 No começo do século XX, a nova escola modernista encarou estas autoras de 

poesia lírica de forma radicalmente antagónica. Aos olhos dos principais representantes 

do movimento modernista, a própria poesia 

 

[...] had become a mawkish, womanly affair full of gush and fine feelings. 

Language had gone soft and lost its virility; it needed to be stiffened up again, 

made hard and stone-like, reconnected to the physical world. 33 

 

A estética modernista exigia impessoalidade, intelectualidade, abstracção e 

distanciamento emocional, “opposed to the aesthetic of soft, effusive, personal verse 

supposedly written by women and romantics”.34 Aquilo a que Gertrude Stein chamou 

                                                                                                                                                                          

que adoptaram de imediato os pseudónimos Currer, Ellis e Acton Bell, mesmo na publicação dos seus 

Poems (1846). 
31 Pensamos que a designação correspondente em português – 'poetisa' – não possui a mesma conotação 

negativa que adquiriu em inglês, ou seja, de rebaixamento ou de inferioridade em relação ao masculino 

'"poet". Por esta razão, continuaremos a fazer uso daquele lexema sempre que nos referirmos às mulheres 

que escrevem poesia. 
32 Barrett Browning (1806-1861) é sobretudo importante para a crítica feminista devido ao seu romance 

em verso, Aurora Leigh (1857), onde ela ataca a educação degradante oferecida à maioria das mulheres 

do século XIX e defende o direito destas a uma ‘autodeterminação’ intelectual, mas também porque 

utilizou uma gama de formas poéticas (o soneto, o drama em verso, a balada e mesmo o ‘épico’) 

anteriormente monopolizadas pelos poetas masculinos. A obra poética de Christina Rossetti (1830-1894) 

representa, para a crítica feminista, uma exposição dos perigos, dificuldades e renúncia do desejo 

feminino (como Goblin Market e The Convent Threshold, entre outros, testemunham), assim como das 

limitações impostas às mulheres (In an Artist’s Studio e Venus’s Looking Glass). Finalmente, a poesia de 

Emily Dickinson (1830-1886), ao antecipar as teorias modernas da ‘persona’ da poetisa e ao explorar as 

relações entre a autoridade masculina e a dependência feminina, apresenta-se simultaneamente como uma 

das obras e uma das autoras mais atractivas para a crítica feminista das últimas décadas. 
33 Cf. Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction, Blackwell, Oxford, 1983, p. 43 (a ênfase é 

nossa). 
34 Cf. S. Gilbert and S. Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-

Century Literary Imagination, Yale University Press, New Haven and London, 1984, p. 548. 
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“patriarchal poetry” funcionava como um sistema que silenciava as mulheres e as 

excluía do cânone modernista.35 A poética feminista tem reexaminado as relações entre 

o feminismo e o modernismo, mostrando como a obra de poetas como H. D. (Hilda 

Doolittle), Gertrude Stein, Marianne Moore e Edith Sitwell faz uso de mitos matriarcais 

e experimenta novas técnicas e formas linguísticas, "to excavate a specifically feminine 

past”, criando igualmente uma nova tradição feminina.36 

 Nos finais do século XX, a poesia escrita por mulheres desenvolveu-se dentro do 

clima crítico criado pela poética feminista.37 Desde a década de 60, a poesia americana 

tem testemunhado uma explosão de criatividade, em que a riqueza de tal prática levanta 

seriamente a questão da relação entre a criatividade e o género.38 Gilbert e Gubar, por 

exemplo, analisaram a metáfora da caneta como prolongamento do órgão sexual 

masculino na literatura inglesa 39, ao passo que outras críticas feministas adoptaram a 

metáfora da criatividade como acto de dar à luz, opondo-se assim à imagem passiva, 

impotente e estéril da artista feminina. Um outro tema ou palavra-chave tem sido a 

“diversidade”: “’Diversity’, in fact, became a feminist theme in the eighties and nineties, 

with many women writers exploring and dramatizing their national, economic, 

linguistic, regional, ethnic, religious and political divergences [...]”.40 

 Uma das grandes questões colocadas pela poética feminista é a de saber até que 

ponto a influência poética e a relação com a tradição podem ser diferentes se o poeta for 

                                                           
35 Gilbert e Gubar referem que as próprias imagens da mulher na literatura modernista surgem conotadas 

de forma negativa: “[...] the images of women produced by modernist men (and even some produced by 

their female contemporaries) were largely negative [...] many male novelists and poets tended to blame 

women for the sense of lost mastery that Lawrence outlined in his essay Matriarchy.” Cf. The Norton 

Anthology of Literature by Women ..., Op. Cit., p. 1217. 
36 “Each in her own way  Moore slyly and sardonically, Sitwell with jazzy exuberance, and H.D. through 

overt re-creations of matriarchal images as well as through inventive wordplay  sought to annihilate the 

inherited forms and formulas of tradition so as to release her individual talent.” (Op. Cit., p. 1227). Gilbert 

e Gubar citam muitas outras poetisas modernistas que teriam igualmente contribuído para esta ‘nova’ 

tradição, tais como Wylie, Millay, Spencer e Pitter. 
37 “Whether they defined themselves as feminists or not, women writers after 1940 wrote out of a double 

consciousness: [...] a newly intense awareness of their role as female artists [and] a newly protective sense 

of their vulnerability [...].” (Gilbert e Gubar, Op. Cit., p. 1615). Gilbert e Gubar apresentam uma selecção 

considerável de poetisas contemporâneas, entre as quais, Stevie Smith, Dilys Laing, Dorothy Livesay, 

Gwen Harwood, Denise Levertov, Patricia Beer, Ursula Fanthorpe, Fleur Adcock e Margaret Atwood. 
38 Naquela sua antologia, Gilbert e Gubar apresentam igualmente várias poetisas norte-americanas como, 

por exemplo, Elizabeth Bishop, May Sarton, Margaret Walker, Judith Wright, Gwendolyn Brooks, May 

Swenson, Anne Sexton, Adrienne Rich, Sylvia Plath e Audre Lord. 
39 “In patriarchal Western culture, ..., the text’s author is a father, a progenitor, a procreator, an aesthetic 

patriarch whose pen is an instrument of generative power like his penis.” (Gilbert e Gubar, The 

Madwoman in the Attic ..., Op. Cit., p. 6). 
40 Cf. The Norton Anthology of Literature by Women ..., Op. Cit., p. 1616. 
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uma mulher. Será que as mulheres têm uma Musa? Uma das teorias é a de que para as 

poetisas pós-românticas, o pai-precursor e a Musa são a mesma figura masculina 

poderosa, tanto permitindo como inibindo a criação poética.41 Outras teorias sustentam 

que a poetisa também possui uma Musa feminina, modelada no relacionamento 

mãe/filha. A relação das poetisas com a tradição literária feminina pode assumir uma 

faceta menos competitiva ou ansiosa do que a relação dos poetas masculinos com os 

seus precursores; isto porque as mulheres que escrevem desejam ardentemente ter 

modelos ‘bem sucedidos’ de criatividade feminina.42 

 A poética feminista também levanta questões sobre a relação entre a identidade 

sexual e a forma ou género poético. Segundo Gilbert e Gubar, “verse genres have been 

even more thoroughly male than fictional ones”.43 Por exemplo, o género épico incute 

os valores masculinos do heroísmo e da conquista; a elegia pastoral tem funcionado 

como “a vocational poem”, assinalando a admissão de um novo poeta à ‘sagrada’ 

companhia dos poetas.44 As poetisas têm revisto e transformado géneros masculinos 

como o soneto, o drama lírico e a elegia. Além do mais, se as mulheres têm, como 

poetas, sido omitidas das páginas da história literária tradicional, também têm figurado 

predominantemente como tema ou assunto nos poemas masculinos, onde são 

representadas como anjos, prostitutas ou mesmo monstros. Como poetas, elas 

procuraram rever e alterar estas imagens, assim como os mitos masculinos que 

descreviam figuras femininas  tais como as de Eva, Medusa, Cassandra, Circe, 

Demétria, Perséfone, Ariadne, Penélope e Eurídice.45 Mesmo a própria metrificação e a 

                                                           
41 Por exemplo, Irene Tayler defende essa teoria no seu estudo significativamente intitulado Holy Ghosts. 

The Male Muses of Emily and Charlotte Brontë (Columbia University Press, New York, 1990): “[...] the 

Brontë sisters created a male muse, a Holy Ghost  one that was partly, but only partly, the gender-

reversed female muse of their male Romantic predecessors.” (‘Preface’, p. vii). 
42 Esse desejo é frequentemente exprimido pelas poetisas, a começar pelo famoso desabafo de Elizabeth 

Barrett Browning: “[...] where are the poetesses? [...] I look everywhere for ‘grandmothers’ and see none.” 

(Carta a H.F. Chorley, 3 de Janeiro de 1845, in The Brownings Correspondence, eds. Philip Kelley e 

Scott Lewis, Wedgestone Press, Winfield Kan, 1992, vol. 10, pp. 3-5). 
43 Cf. The Madwoman in the Attic, p. 68. “The sonnet, beginning with Petrarch’s celebrations of ‘his’ 

Laura, took shape as a poem in praise of the poet’s mistress (who, ... can never herself be a poet because 

she ‘is’ poetry). The ‘Great Ode’ encourages the poet to define himself as a priestlike bard. The satirical 

epistle is usually written when a writer’s manly rage transforms ‘his’ pen into a figurative sword. And the 

pastoral elegy  [...] traditionally expresses a poet’s grief over the death of a brother-poet ...” (Id. Ibid.). 
44 Cf. C. Schenck, “Feminism and Reconstruction: Re-constructing the Elegy”, TSWL 5 (1986), pp. 13 e 

15. 
45 “Authored by a male God and by a godlike male, killed into ‘a perfect image of herself, the woman 

writer’s self-contemplation may be said to have begun with a searching glance into the mirror of the male-
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pontuação podem ser vistas como relacionadas com o ‘género’: Finch, por exemplo, 

descreveu o pentâmetro iâmbico como “patriarchal metre”  representando a religião 

oficial, a opinião pública e a posição social, ao passo que as estâncias em forma de hino 

usadas por Dickinson constituem um “anti-meter” feminista.46 Também a ortografia dos 

poemas de Dickinson tem sido interpretada como uma tentativa de inscrever a diferença 

sexual através do uso de travessões, tanto para rejeitar a hierarquia e subordinação 

gramaticais como para introduzir ambiguidades intimamente femininas (fendas, feridas, 

suturas) no poema.47 

 Alguns críticos e poetas feministas americanos têm discutido a necessidade de 

reinventar a “linguagem do opressor” e de a adaptar à experiência feminina. Adrienne 

Rich descreveu essa necessidade como a procura de uma “linguagem comum” ou 

“língua-mãe” (The Dream of a Common Language, 1978), tanto uma linguagem 

feminina autónoma, percorrendo todas as proveniências sociais, históricas e raciais, 

como uma comunicação vernácula feminina semelhante à famosa definição do poeta por 

Wordsworth como “a man speaking to men”.48 Mas outros críticos feministas 

interrogam-se sobre se as autoras podem escrever numa linguagem que não a da tradição 

patriarcal e se a poesia poderá pôr de parte as propriedades figurativas da linguagem no 

sentido de representar a experiência feminina. Dentro da teoria pós-estruturalista e 

feminista francesa, têm sido levantadas diferentes questões sobre a existência de uma 

linguagem poética feminina. Julia Kristeva descreveu uma “revolução na linguagem 

poética” que transporta para o texto uma expressão metafórica feminina através do 

ritmo, da prosódia, do jogo de palavras e da utilização do absurdo.49 Nesta perspectiva, 

o feminino não é exclusivo das poetisas mas representa uma ruptura linguística na 

escrita de vanguarda (como na obra de Mallarmé). A poética feminista poderá então 

analisar os efeitos subversivos de tais técnicas. Mas ela investiga ainda a relevância do 

género, da masculinidade e da sexualidade na obra de poetas masculinos desde Homero 

                                                                                                                                                                          

inscribed literary text.’ [...] if she is to be a poet she must deconstruct the dead self that is a male ‘opus’ 

and discover  a living, ‘inconstant’ self.” (Cf. The Madwoman in the Attic ..., Op. Cit., pp. 15 e 19). 
46 Cf. A.R.C. Finch, “Dickinson and Patriarchal Meter”, PMLA 102 (1987), p. 12. 
47 Id. Ibid. 
48 Cf. J.F. Diehl, “Rich’s Common Language and the Woman Poet”, FS 6 (1980), p. 25. 
49 Cf. Julia Kristeva, Desire in Language, ed. Leon S. Roudiez, Columbia University Press, New York, 

1980. 
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até à actualidade, um projecto vasto que já começou a modificar o cânone poético e a 

revolucionar a poética de um modo geral. 

 Segundo Margaret Ezell 50, 

 
In women’s literary history as it has been and is being written, we find two 

central theoretical assumptions about literature and gender, [...]The first is the 

assumption that there is a ‘tradition’ of women’s writings to be recovered; the 

second is that this tradition reveals an evolutionary model of feminism.51 

 

Para Ezell, o uso do termo 'tradição' implica a existência de uma certa identidade 

comum e de uma continuidade nas obras literárias  em termos de assunto, género, 

estilo  assim como nas vidas, na educação, na classe social e na actividade literária das 

próprias autoras.52 No entanto, como a maioria das histórias literárias femininas e os 

principais textos do feminismo anglo-americano se têm centrado quase exclusivamente 

nas escritoras do século XIX, a imagem da escritora pertencente a períodos mais 

recuados tem sido conformada a uma concepção quer romântica quer vitoriana do 

artista.53 

 

 De acordo com Andrew Ashfield 54, duas actividades interligadas contribuíram, 

durante o século XVIII, para tornar o fenómeno da escrita poética feminina em 

Inglaterra algo complicado  o advento do cânone literário nacional 55 e o surgimento de 

um tipo de leitura altamente subjectivo e emocional.56 A primeira complicação diz 

respeito à exclusão de toda e qualquer poetisa das antologias ou colecções nacionais. 

Segundo Ashfield, isto deveu-se, por um lado, ao facto de terem adoptado o princípio da 

não-publicação de poetas ainda vivos 57, excluindo assim poetisas como Anna Laetitia 

Barbauld (1743-1825), Helen Maria Williams (1762-1827), Hannah More (1745-1833), 

                                                           
50 Cf. Writing Women’s Literary History, Op. Cit. (1.”A Tradition of Our Own”). 
51 Cf. Ezell, p. 18 (a ênfase é nossa). 
52 Id. Ibid., p. 19. 
53 Id. Ibid., pp. 20-21. 
54 Cf. Romantic Women Poets. 1770-1838. An Anthology, Manchester University Press: Manchester and 

New York, 1995, pp. xi-xviii (“Introduction”). 
55 As primeiras colecções nacionais surgiram no início da década de 1770, rapidamente canonizando 

poetas recentemente falecidos como Akenside (1770), Chatterton (1770), Gray (1771) e Smart (1771), 

juntamente com muitos outros poetas falecidos nas décadas de 1750 e 1760. 
56 “... a profoundly unstable and transgressive technical vocabulary together with new technologies 

designed to heighten the affective power of texts.” (Cf. Ashfield, Op. Cit., p.xi). 
57 Para Ashfield, o princípio da não-publicação de poetas vivos deve-se à tendência de canonizar o súbito 

desaparecimento de uma geração inteira de poetas (Op. Cit., p. xi). 
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Joanna Baillie (1762-1851) e Amelia Alderson (1769-1853) do período áureo das 

colecções nacionais (1773-1810). E, por outro lado, a razões de ordem política ou 

moral: as poetisas já entretanto falecidas foram excluídas devido a problemas 

matrimoniais e/ou às suas ligações políticas  os casos de Charlotte Smith (1749-1806) 

e de Mary Robinson (1758-1800) respectivamente, deixando apenas Anna Seward 

(1742-1809) como escolha. No entanto, também esta acabaria por ser excluída quando, 

depois de 1810, o cânone poético inglês mudou de orientação para passar a promover a 

reputação dos poetas que actualmente designamos como românticos.58 Deste modo, em 

1833, quando o próprio Wordsworth se debruçou sobre o problema da omissão de 

algumas poetisas do cânone literário inglês 59, era já demasiado tarde; as poetisas 

politicamente radicais da década de 1790  tal como Barbauld, Smith, Williams, 

Robinson e Alderson  tinham sido maioritariamente esquecidas. 

 A atenção que foi dada às autoras femininas na década de 1830 não se centrou 

tanto na sua contribuição para o desenvolvimento do Romantismo durante a década de 

1790, mas sobretudo nas características ‘especificamente femininas’ de uma nova 

geração de poetisas, cujas figuras de topo eram Felicia Hemans (1793-1835) e Letitia 

Landon (1802-38). No espaço de menos de trinta anos, duas gerações distintas de 

poetisas tinham sido firmemente rotuladas de acordo com a forma como responderam 

perante características estabelecidas ou aceites no que respeitava o seu ‘género’. A 

primeira geração consistiu assim fundamentalmente de ‘dissenting radicals’ ou 

simpatizantes: Barbauld, Williams, Smith, Robinson, Alderson e ainda Mary Hays 

(1760-1843). Sob a ameaça de invasão (por parte da França) e numa altura de grande 

crise nacional, estas mulheres eram vistas como "unsex’d females" e a sua actividade 

política perversa associada à ‘natural’ perversidade feminina.60 As autoras da segunda 

geração, à excepção de Maria Jewsbury (1800-33) e de Emma Roberts (c.1794-1840), 

que ainda mantinham alguns traços intelectuais masculinos dos ‘dissenting radicals’, 

aceitaram a designação de “poetesses” que lhes foi imposta e foram inclusivamente 

                                                           
58 Inicialmente, Byron e Scott eclipsaram todos os outros poetas; mas, nas décadas de 1820 e 1830, 

surgiram duas outras tendências centradas, por um lado, no “healing power” de Wordsworth e, por outro, 

no destino do poeta exemplificado pelas mortes prematuras de Keats (1821), de Shelley (1822) e de 

Byron (1824). 
59 Cf. William Wordsworth, “Essay supplementary to the preface”, in Wordsworth. Poetical Works, Op. 

Cit., p. 747. 
60 Ver, por exemplo, Richard Polwhele, The Unsex’d Females: A Poem, London, 1798 (Ashfield, p. xvi, 

n. 2). 
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bastante admiradas pelas suas preocupações estritamente ‘femininas’. Mas, da mesma 

forma que a geração de 1790 tinha sido em grande parte esquecida por volta de 1830, 

também a nova geração de 1820 e 1830 acabou por ser menosprezada e ignorada na 

segunda metade do século XIX.61 

 Durante o século XVIII, como sugere Ashfield, a literatura tinha passado a ser  

simultaneamente encarada como uma forma de envolvimento numa realidade virtual e 

como fonte de novas virtudes, uma espécie de “waking dream” onde autor, leitor e 

personagens praticamente se fundiam; os termos mais usados pelos escritores 

masculinos eram os de “ravishment” e de “transport”, sentidos na leitura de autores já 

canonizados como Shakespeare, Spenser e Milton.62 O prazer proporcionado pela leitura 

podia conduzir a uma determinada fantasia masculina inspiradora de admiração e de 

emulação (da figura do herói conquistador) e permeadora da própria ideia de cânone.63 

Neste contexto, a posição da poesia feminina em tal cânone torna-se problemática, pois 

embora as mulheres pudessem experimentar níveis de fantasia e de ‘elevação’ moral 

muito semelhantes às dos homens, estes mostravam-se hostis em relação aos actos de 

imaginação e de identificação envolvidos na leitura feminina. Quando as mulheres 

sentiam prazer ou êxtase na leitura ou tinham mesmo ‘sonhos diurnos’ e momentos 

pessoais de inspiração, estes eram basicamente vistos pelos homens como actos 

imaginativos ‘adúlteros.64 A literatura deste período está repleta de exemplos de 

mulheres que experimentaram as mesmas paixões e complicações no acto de leitura  

respostas ou reacções típicas do seu sexo, distinções esbatidas entre autor, leitor e 

personagem, textos transformados em autobiografia(s), novos mundos ficcionados, etc. 

No entanto, enquanto que este conjunto de complicações conduziu os homens a um 

conceito de “imaginative self” no cerne do Romantismo, criou posições ainda mais 

                                                           
61 Algumas figuras, tal como Hemans, conseguiram sobreviver através do gosto popular que a sua obra 

suscitou, mesmo sem serem autoras ‘canónicas’. Outras, como Landon, Abdy, Browne e Jewsbury foram 

simplesmente esquecidas. 
62 Cf. Romantic Women Poets ..., Op. Cit., “Introduction”, p. xii. 
63 Thomas Holcroft acentuou o aspecto mais crucial da teoria poética do século XVIII ao fazer a seguinte 

confissão pessoal: “From the glow of poetry I learnt many noble precepts; but from the same source I 

derived the pernicious supposition that to conquer countries and exterminate men are the act of heroes.” 

(citado por Ashfield, p. xiii, n. 6). 
64 A expressão ‘ideal presence’, usada durante o século XVIII para os efeitos sonhadores da literatura e o 

envolvimento intenso na leitura do texto, seria adaptada durante o século XIX aos ‘outros’ mundos 

ficcionais criados quer pelas irmãs Taylor quer pelas próprias Brontë. Também Mary Wollstonecraft 

parecia já ter notado a forma como a literatura “seemed to open up a new world to her  the only one 
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complicadas para as mulheres  se os actos de imaginação constituíam uma espécie de 

adultério, a literatura e as suas figuras estavam consequentemente interditadas às 

mulheres.65 

 Por todas estas razões, a poesia romântica feminina desenvolve-se de forma 

acentuadamente diferente da dos principais poetas românticos masculinos. Durante o 

período inicial, o soneto foi em grande medida reabilitado por três autoras  Anna 

Seward, Charlotte Smith e Helen Maria Williams  como veículo supremo de expressão 

do pensamento dramático de isolamento, em situações de solidão diante da paisagem 

natural. Este sentido de solidão, também partilhado por alguns poetas masculinos, 

tornou-se mais acentuado na experiência feminina à medida que a hostilidade em 

relação à literatura feminina, e às actividades políticas radicais de muitas autoras, se 

intensificou. Contrariamente à maioria dos autores românticos masculinos, que 

mantiveram entre si longos períodos de amizade (Coleridge e Wordsworth, Byron e 

Shelley, Keats e Leigh Hunt), as poetisas da década de 1790 tornaram-se um grupo 

disperso e frequentemente silenciado pela crítica hostil. Anna Barbauld não conseguiu 

publicar um grande número dos seus poemas mais radicais da década de 1790. Charlotte 

Smith faleceu só, após ter sustentado uma família numerosa durante longos anos. Helen 

Maria Williams permaneceu exilada em França; Mary Robinson, aleijada e ostracizada, 

acabou por morrer na penúria; Hannah More, Mary Hays e Amelia Alderson 

sucumbiram finalmente ao poder da religião.66 

 Quando um outro grupo de poetisas emergiu nas décadas de 1820 e 1830  

Felicia Hemans, Letitia Landon, Maria Jewsbury, Maria Abdy (c. 1797-1867) e Mary 

Browne (1812-1845)  a memória do talentoso grupo da década de 1790 tinha-se 

dissolvido. No entanto, alguns aspectos prevaleceram: uma grande ansiedade 

relativamente ao estatuto da poetisa, a questão do custo da actividade imaginativa ou 

literária e o conflito entre a sensibilidade feminina e as exigências artísticas. Para estas 

poetisas mais tardias, o sentimento feminino estava oculto ou escondido do mundo  “... 

woman’s heart is like / The silent ocean cave, / [...] Far from the tempest’s power” 67; no 

                                                                                                                                                                          

worth inhabiting” (‘The Wrongs of Woman’, in Mary and the Wrongs of Woman, ed. James Kinsley and 

Gary Kelly, Oxford, 1980, p. 88). 
65 Cf. Ashfield, Op. Cit., pp. xii-xiv. 
66 Id. Ibid., p. xiv. 
67 Mary Browne, “The Poetess”, ll. 29-30 e 34 (Cf. Ashfield, pp. 226-227). A ênfase é nossa. 
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entanto, a criação poética vai directamente contra essa limitação  “thoughts chase 

thoughts, like the tumultuous billow” 68; a atracção da inspiração  “vast, mighty and 

deep” 69  ameaça abrir essa ‘gruta’ e libertar a poetisa do seu lar-prisão.70 

Estas mulheres entregavam-se, vezes sem conta, ao sublime da natureza e aos 

esforços da criatividade mas depois recuavam, profundamente receosas de que essa sua 

exposição pudesse fazer perigar as prezadas virtudes da domesticidade. Em “The 

Traveller at the Source of the Nile”, a personagem exploradora de Hemans, embora 

experimente “rapture of a conqueror’s mood”, vê-se dominada por “yearnings for his 

home”.71 De modo similar, Landon na sua elegia dedicada a Hemans colocou a questão 

de saber se a fama e a criatividade femininas tinham sido “purchased all too dearly”.72 

Em outros momentos, Landon viu a actividade poética como “pearls amid the troubled 

waters” ou então como “an unknown curse”.73 Também em “L.E.L.’s Last Question”, 

Elizabeth Barrett vê o oceano “Dashing his mocking infinite around / The craver of a 

little love”.74 Num poema um pouco mais complexo sobre a criatividade feminina  

“Prosperzia Rossi”, Hemans associa “the power within me” ao próprio amor e à morte 

inevitável.75 

 A persistência da iconografia do mar, assim como a sua ambiguidade como 

emblema de uma criatividade tumultuosa à superfície mas pacífica nas suas 

profundezas, difere radicalmente da iconografia masculina. Desde Charlotte Smith no 

começo do período até Elizabeth Barrett no final, o mar permanece como um dos temas 

românticos femininos mais centrais. Para Ashfield, estas poetisas constituem exemplos 

únicos de como as realidades históricas, tais como as ameaças de invasão da década de 

1790 e o drama do império em expansão na década de 1830 (Landon, Jewsbury e 

Roberts morreriam todas em regiões distantes do império), se combinavam com um 

                                                           
68 Letitia Landon, “Felicia Hemans”, ll.39-40 (Id. Ibid., p. 220). A ênfase é nossa. 
69 Maria Abdy, “The Dream of the Poetess”, l.3 (Id. Ibid., p. 224). 
70 Ver, por exemplo, Elizabeth Barrett, “The Romaunt of Margret” (Cf. Ashfield, pp. 277-282). 
71 Cf. Ashfield, Op. Cit., pp. 190-191. 
72 Id. Ibid., pp. 220-221. 
73 Ver os seguintes poemas: "[Influence of Poetry]” (1837) e “[Intimations of Previous Existence]” 

(1829). Cf. Ashfield, pp. 212-213 e 215. Esta imagem da actividade poética como algo de 'precioso' que é 

retirado às profundezas da alma feminina seria antecipada por Charlotte Brontë em "Diving" (1836): 

"Sink through the surge, and bring pearls up / to me; / [...] the fairest lie low." (Cf. C.W. Hatfield, The 

Complete Poems of Charlotte Brontë, George H. Doran: New York, 1923, pp. 199-200). 
74 Poema publicado em 1839. Cf. Ashfield, pp. 284-285. 
75 Poema publicado em 1828. Cf. Ashfield, pp. 185-188 (a ênfase é nossa). 
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diálogo intenso e ansioso sobre a natureza e os custos da arte poética e o seu conflito 

com a virtude doméstica.76 

  

 Para Anne Mellor 77, autora e crítica feminista, as concepções culturais e 

académicas correntes acerca do fenómeno histórico que habitualmente designamos 

como Romantismo foram pré-concebidas, embora de forma involuntária ou 

inconsciente, do ponto de vista sexual. Por exemplo, as nossas noções acerca do 

romantismo britânico baseiam-se quase exclusivamente nos escritos e no pensamento de 

seis poetas masculinos (Wordsworth, Coleridge, Blake, Byron, Shelley e Keats). No 

entanto, se atribuirmos igual peso ao pensamento e à escrita feminina do mesmo período 

 as numerosas autoras que produziram pelo menos metade da literatura publicada em 

Inglaterra entre 1780 e 1830  as nossas interpretações poderão sofrer uma mudança 

radical. Diferenças significativas entre as preocupações temáticas, as práticas formais e 

os posicionamentos ideológicos dos escritores românticos masculinos e femininos têm 

sido, apesar de tudo, gradualmente reveladas. Nas palavras de Mellor, 

 
[...] women Romantic writers tended to celebrate, not the achievements of the 

imagination nor the overflow of powerful feelings, but rather the workings of the 

rational mind, [...] based their moral systems on [...] an ethic of care which insists on 

the primacy of the family or the community [...] and promoted a politics of gradual 

rather than violent social change, [...]78 

 

Reportando-se especialmente às diferenças entre as práticas formais de escrita 79, 

Mellor refere que a poesia foi o género romântico canónico  e masculino  por 

excelência. A derivação das formas poéticas e dramáticas feita a partir dos modelos 

clássicos colocou o género poético dentro da esfera pública masculina, já que o uso de 

tais modelos clássicos pressupunha um conhecimento prévio do Grego e do Latim, 

disciplinas excluídas da educação feminina durante o século XVIII. A escrita de poesia 

                                                           
76 Cf. Ashfield, Op. Cit., “Introduction”, p. xv. 
77 Em Romanticism & Gender, Routledge: New York & London, 1993. A obra de Mellor é uma das 

primeiras tentativas de oferecimento de uma visão alargada acerca da literatura romântica sob uma 

perspectiva feminista. Ao tomar como representativas as vinte mais influentes, talentosas e populares 

escritoras do período romântico, a sua obra tenta definir uma tradição literária alternativa à masculina. 
78 Cf. Mellor, Op. Cit., pp. 2-3. Esta afirmação afigura-se-nos como sendo algo excessiva, e até 

deturpadora, tendo em conta o grande número de poemas que abordam insistentemente os temas da 

imaginação e da fantasia (Anna Maria Jones, Ann Radcliffe, Jane West, Felicia Hemans, Letitia Landon, 

Maria Abdy e Mary Browne, entre outras poetisas) e, por outro lado, o grande empenhamento social e 

político de muitas destas autoras. 
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tinha-se tornado teoricamente uma ocupação masculina, associada especialmente às 

classes aristocráticas ou ociosas. Mesmo dentro da própria poesia, certos subgéneros 

foram agraciados com uma categoria mais elevada: o épico, com a sua suposição 

implícita de que o herói masculino é aquele que corporiza o carácter e as aspirações de 

uma nação; a tragédia, herdada dos antigos gregos e de Shakespeare; e a sátira, como 

voz pública de denunciação e correcção moral. Todos os poetas românticos canónicos 

fizeram uso destes géneros poéticos mais solenes ou elevados, principalmente da ode 

pindárica ou profética 80 e o chamado “romantic odal hymn” 81. Por outro lado, o género 

do romance seria sobretudo atribuído ao reino do discurso feminino e à esfera privada 

ou doméstica feminina.82 Mas os autores e críticos masculinos tinham criado uma 

distinção teorética adicional entre o romance de reflexão filosófica (escrito por e para 

homens) e a novela, mais feminina e mais prosaica, relegando assim as escritoras para o 

domínio do sentimental, do fantasista e do passageiro.83 

Apesar de tudo, entre 1780 e 1830, as mulheres conseguiram dominar não 

apenas a produção do romance 84, mas também a produção de poesia e de drama. Stuart 

Curran identificou, entre 1760 e 1830, um total de 339 escritoras activas na publicação 

da sua própria poesia, para além de mais 82 poetisas anónimas.85 O dramaturgo mais 

notável do período era também do sexo feminino: Joanna Baillie. A isto acresce o facto 

incontestado de que a maioria do público leitor de todos os géneros literários, sem 

excepção, era pertencente àquele grupo.86 Estas evidências faziam da actividade literária 

                                                                                                                                                                          
79 Cf. “Introduction. Romanticism, Gender and Genre”, pp. 1-12. 
80 O exemplo mais famoso é Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood de 

William Wordsworth. 
81 Exemplos desse sub-género, assim designado por Meyer Abrams, são os seguintes: Ode to the West 

Wind de Shelley, Ode on a Grecian Urn de Keats, Dejection: An Ode de Coleridge e Tintern Abbey de 

Wordsworth. 
82 “[...] the ideological issue foregrounded in the novel  the proper relation of the public sphere to an 

increasingly powerful private sphere, the dialogue between questions of truth and questions of virtue [...] 

 was from the start the central concern of women writers anxious to define the correct relationship 

between knowledge, romance, sexuality, familial obedience, and the constraints of both property and 

propriety on the lives of women.” (Cf. Mellor, Op. Cit., p. 5). 
83 Cf. Mellor, Op. Cit., p. 7. 
84 Os romancistas mais populares do período compreendido entre 1780 e 1800 eram Charlotte Smith, 

Frances Burney e Ann Radcliffe, ao passo que entre 1800 e 1820 os mais lidos eram Maria Edgeworth, 

Walter Scott, Elizabeth Hamilton e Amelia Opie. Cf. Mellor, Op. Cit., p.214, n.10. 
85 Cf. Stuart Curran, A Textbase of Women’s Writing in English, 1330-1830: Bibliography of British 

Women Poets, 1760-1830, Brown University Women Writers Project, pp. 1-42. 
86 A crescente alfabetização das mulheres inglesas durante o século XVIII e especialmente o surgimento 

do interesse popular pela leitura durante a década de 1790, estimulado pelo “Sunday School Movement” e 

pela acessibilidade dos livros através das bibliotecas móveis e itinerantes, são algumas das razões. Mas 
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 quer na sua produção quer no seu consumo  um discurso essencialmente feminino. O 

número rapidamente crescente de salões de convívio e de associações literárias para 

escritoras, críticas e leitoras veio comprovar a auto-confiança, presença e poder de tal 

discurso. 

As poetisas deste período empreenderam, à sua maneira, uma contestação 

ideológica que determinou as escolhas quer de assunto quer de forma poética. Por 

exemplo, o conteúdo temático da poesia de Felicia Hemans  uma das poetisas mais 

populares da era romântica, a par de Byron e de Thomson  confronta o código público 

masculino de cavalheirismo heróico e, por outro, um código feminino privado e 

doméstico, revelando o quanto ambos são inadequados.87 Hemans também não pareceu 

sentir nenhuma espécie de dificuldade em usar o género poético considerado mais 

elevado  a tragédia em verso heróico; mas dedicou-se sobretudo às narrativas em verso 

curto, como os “spenserian romances”, as canções e os sonetos. Muitas outras poetisas 

de renome, tal como Charlotte Smith, Mary Tighe, Mary Robinson, Helen Maria 

Williams, Anna Laetitia Barbauld, Joanna Baillie, Letitia Landon e Jane Taylor, também 

preferiram escrever odes, “romances” (contos em verso), baladas, sonetos, “occasional 

verse” 88 e mesmo canções de embalar. Isto não significa, porém, que fossem incapazes 

de dominar os géneros poéticos mais elevados, mas apenas que optaram por uma 

estratégia literária diferente  a produção de uma ‘simplicidade’ propositadamente 

estudada que pudesse, ao mesmo tempo, ecoar facilmente no ouvido e na memória dos 

seus leitores.89 As letras curtas daquelas composições, combinando por vezes os 

detalhes do quotidiano com a expressão de um único sentimento, parecem assumir 

implicitamente o valor primordial das interacções diárias com outras pessoas  

                                                                                                                                                                          

eram também as mulheres, sobretudo as das classes média e alta, que tinham mais tempo à sua disposição 

para a leitura. 
87 Um dos poemas mais famosos de Hemans, Casabianca (“The boy stood on the burning deck ...”), 

parece sugerir que a tentativa de se preservar a doutrina das ‘esferas separadas’, entre o domínio público 

ou masculino e o domínio privado ou feminino, é contraproducente. Cf. Leighton e Reynolds (eds.), 

Victorian Women Poets. An Anthology, Blackwell: Oxford UK and Cambridge USA, 1995, pp. 15-18. 
88 O “occasional verse”, tal como o nome indica, regista um acontecimento partilhado, quer seja um 

momento de ritual comunitário  um aniversário, um casamento ou mesmo um funeral  quer seja uma 

comunicação pessoal ou uma troca de oferendas. 
89 Segundo Mellor, esta técnica foi posteriormente desvalorizada pelas exigências de uma ironia, 

complexidade e ambiguidade poéticas defendidas sobretudo pelo movimento modernista e pelo ‘New 

Criticism’ (Cf. Mellor, Op. Cit., p. 11). 
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interacções que não eram acessíveis às meditações frequentemente abstraídas do poeta 

épico ou do “odal hymnist”.90 

Deste modo, e como afirma Mellor, “The poetic genres chosen by Romantic 

women poets thus function to create and sustain community.” 91; estes géneros parecem 

servir para colocar a ‘memória’ ao serviço das experiências humanas partilhadas quer 

pelos homens quer pelas mulheres, em todas as épocas. Para Mellor, 

 
Women poets’ choice of genre thus exists in contestation both with the 

eighteenth-century ordering of the arts and the masculinist poetics this 

hierarchy reflects; they implicitly rejected the egotistical sublime that sustains 

[...] the Romantic epic and the odal hymn.92 

 

Ela estabelece, assim, a necessidade de aprendermos a ler estes géneros poéticos 

alternativos de um modo que reconheça o seu poder cultural, a sua criação de uma 

cultura popular que, talvez mais do que quaisquer outras produções literárias, definiu o 

romantismo literário britânico como tal.93 

Na sua obra, Mellor distingue ainda entre “Masculine Romanticism” e 

“Feminine Romanticism” 94, sugerindo que este último teve a sua origem ideológica na 

revolução iniciada por Mary Wollstonecraft (“a revolution in female manners”) e na 

ideologia romântica feminina, ou seja, uma forte crença na capacidade racional e na 

igualdade da mulher.95 Mellor baseia a sua análise deste romantismo feminino 

revolucionário em quatro dimensões distintas mas interrelacionadas: (1) a educação da 

mulher racional; (2) o amor racional e a política da responsabilidade doméstica; (3) a 

relação da mulher com a natureza; e (4) a construção feminina da subjectividade.96 

Mary Wollstonecraft não teria apenas, segundo Mellor, articulado uma visão 

utópica da mulher racional do futuro em A Vindication of the Rights of Women (1792), 

                                                           
90 Cf. Mellor, Op. Cit., pp.10-11.  
91 Id. Ibid., p.11. 
92 Id. Ibid. (a ênfase é nossa). Mellor parece, no entanto, ignorar que houve muitos casos em que essa 

rejeição e essa contestação não se verificou e em que as autoras ditas 'românticas' procuraram competir 

nos mesmos termos que os seus pares masculinos (nomeadamente, adaptando as mesmas formas poéticas 

às suas próprias necessidades). 
93 Id. Ibid. 
94 “The canonized male-authored texts of what we have been taught to call English literary Romanticism 

share certain attitudes and ideological investments which differ markedly from those displayed by the 

female-authored texts of the period.” (Cf. Mellor, Op. Cit.,p. 15). 
95 Id. Ibid., p. 33. 
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mas descrito também detalhadamente os erros da educação feminina.97 As mulheres das 

classes média e alta eram sobretudo educadas para sentir e não para pensar, o que se 

revelava nas seguintes atitudes, consideradas tipicamente femininas: a crença em 

superstições, uma inclinação para a leitura de histórias amorosas, uma preocupação 

excessiva com a moda  e a aparência pessoal, o desgoverno doméstico e os maus tratos a 

empregados, a excessiva indulgência ou a negligência das crianças, entre outras falhas.98 

A ideologia revolucionária de Wollstonecraft permeou a escrita de romancistas como 

Maria Edgeworth, Jane Austen, Susan Ferrier, Helen Maria Williams, Ann Radcliffe, 

Mary Shelley e de muitas outras, no sentido em que os romances destas advogam a ideia 

generalizada de que as mulheres deveriam deixar-se levar pela razão e não apenas pelos 

sentimentos, alertando as suas leitoras para os perigos do amor romântico e da 

imaginação criativa.99 

Ao referir que o romantismo masculino inglês sempre esteve associado a um 

amor pela natureza ou, mais precisamente, à relação epistemológica entre a mente 

percepcionadora e o objecto percepcionado, Mellor acrescenta que, na experiência 

estética, a noção de sublime estava ligada ao universo masculino enquanto que a noção 

do belo ao feminino: “The sublime is associated with an experience of masculine 

empowerment [...] the beautiful, is associated with an experience of feminine 

nurturance, love and sensuous relaxation.”100 No entanto, a forma como as escritoras do 

período romântico reagiram a esta atitude, assumiu duas vertentes distintas. Por um 

lado, como no caso das autoras de ficção gótica, aceitando a identificação do sublime 

com a experiência masculina: por exemplo, nos romances de Radcliffe, os crimes do 

vilão ocorrem quase sempre por entre paisagens alpinas ou castelos em ruínas  os loci 

ideais do sublime masculino. Por outro lado, elas próprias celebrando a ‘sublimidade’ 

das paisagens montanhosas da sua terra natal, como no caso das escritoras que 

cresceram na Escócia, na Irlanda ou em Gales: uma localização perfeita para as 

                                                                                                                                                                          
96 Id. Ibid., p. 39 (“[...] four dimensions of this revolutionary feminine Romanticism: the education of the 

rational woman, rational love and the politics of domestic responsibility, woman’s relation to nature, and 

the feminine construction of subjectivity”). 
97 Ibid., p. 35. 
98 Ibid., p. 37. 
99 Ibid., p. 41. É o caso de Belinda (1801) de Edgeworth, de Julia (1790) de Williams, de The Memoirs of 

Emma Courtney (1796) de Mary Hays, de Marriage (1810) de Susan Ferrier e dos romances de Jane 

Austen de um modo geral. 
100 Cf. Mellor, Op. Cit., p. 85. 
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memórias felizes da infância de mulheres como, por exemplo, Lady Morgan, Susan 

Ferrier e Helen Maria Williams. Perante o magnífico cenário de montanhas e lagos, as 

personagens sentiam uma espécie de ‘elevação’, de reverência e mesmo de 

relacionamento mútuo  uma experiência extática de comparticipação numa natureza 

vista e sentida como feminina; a natureza é uma amiga ou irmã, com a qual se partilham 

os momentos mais íntimos e se coopera nas tarefas do dia-a-dia. Esta experiência do 

sublime é, por isso, muito raramente solitária (ao invés da experiência masculina) pois, 

mesmo estando só, a protagonista pode comungar com a natureza por palavras ou 

canção.101 

As classificações estéticas presentes na obra de Edmund Burke, Philosophical 

Inquiry into the Origins of our Ideas of the Sublime and the Beautiful (1757), 

contribuíram  segundo Mellor  para uma política sexual hegemónica.102 Ao 

conceptualizar o belo por oposição ao sublime, Burke atribuiu a origem dessa 

experiência estética ao sentimento de prazer sugerido pelo amor ou pelo desejo 

procriador, identificando as qualidades do belo com o feminino e construindo, assim, a 

imagem da mulher ideal: pequena, delicada, de tez clara, doce, terna e submissa.103 

Mellor usa a poesia de Letitia Landon e de Felicia Hemans como ilustração das 

consequências (positivas e negativas) do posicionamento, quer da poetisa como pessoa 

quer da sua obra, dentro das categorias burkianas do belo e do doméstico.104 Landon 

parece ter conduzido quer a sua vida pessoal quer a sua própria poesia como uma 

corporização (tanto do ponto de vista visual como verbal) da beleza feminina burkiana. 

Autora do conteúdo da primeira edição de Heath’s Book of Beauty (1833), contribuindo 

com vários poemas para Fisher’s Drawing Room Scrap-book, The Keepsake e 

Friendship’s Offering, Letitia Landon acomodou-se ao rentável ícone de beleza 

feminina; ao escrever por encomenda, e ao inspira-se em Burke, ela constrói "the 

                                                           
101  Segundo Mellor, esta tradição do sublime feminino está sobretudo representada no romance The Wild 

Irish Girl (1806) de Sydney Owenson ou Lady Morgan, mas é a romancista escocesa Susan Ferrier quem, 

segundo ela, leva essa tradição mais longe (Op. Cit., pp. 90-91, 96-97 e 103-104). Pensamos também que 

alguns reflexos desta tradição do sublime se podem encontrar amiúde na lírica juvenil das Brontë, 

nomeadamente nos poemas 'gondalianos' de Emily Brontë (como é o caso da forte identificação de A.G.A. 

com a natureza agreste de Gondal). 
102 Cf. Mellor, pp. 107-108. 
103 Id. Ibid. 
104 Também Isobel Armstrong sugeriu que a poesia de Landon se pode compreender mais facilmente se 

relacionada ao conceito do ‘belo’ proposto por Burke. Cf. “Scandal and Sudden Death: A Nineteenth-

Century Mystery”, Inaugural Lecture, Birbeck College, University of London, 30 April 1991. 
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interior life or subjectivity of the beautiful woman as one defined by love, fidelity, 

sensitivity – and melancholy".105 Assim, ao reescrever a sua própria vida e 

subjectividade no sentido de as conformar a certos estereótipos, Landon mostrou a sua 

cumplicidade na criação de uma imagem do belo feminino.106 Previsivelmente, os temas 

presentes na sua obra, desde os primeiros versos da adolescência em The Literary 

Gazette aos romances e últimos poemas, são sempre os mesmos  a tristeza, a beleza, o 

amor e a morte. 

Por seu turno, Felicia Hemans construiu a sua imagem e a da sua poesia como o 

ícone do doméstico feminino.107 Na qualidade de poetisa mais popular do período 

romântico, logo a seguir a Byron, conseguiu vender milhares de cópias dos dezanove 

volumes de poesia que publicou; mas Hemans contribuía ainda de forma regular para as 

revistas literárias e de moda (“annual gift-books”) da altura, conseguindo deste modo 

ganhar o suficiente para sustentar sozinha os seus cinco filhos. A sua poesia celebra o 

valor duradouro das afeições domésticas, a beleza e a glória do amor maternal e a 

dedicação fiel a um marido livremente escolhido. Contrariamente a Landon, Hemans 

tentou conciliar as suas duas personae  a íntima ou privada e a pública – usando as 

próprias experiências pessoais como assuntos da sua poesia. Em The Two Homes, ela 

representa o lar como um paraíso terreno 108; em The Homes of England, Hemans 

identifica os lares ingleses com o patriotismo britânico e encara como natural a 

manutenção de um sistema hierárquico 109; em To Wordsworth (poeta por ela 

considerado como “the true Poet of Home”), procura enfileirar os poetas mais 

destacados do seu tempo nesta ideologia doméstica. Apesar de tudo, Hemans descreve 

“home” quase sempre como alguém que se encontra ausente dela; nos seus poemas, os 

lares idílicos de Inglaterra estão geralmente longe (The Exile’s Dirge) ou abandonados 

(The Deserted House) ou ainda aniquilados pela morte (The Graves of a Household). Se 

o amor doméstico representa tudo para Hemans, então a destruição desse amor tira todo 

                                                           
105 Cf. Mellor, p. 112. 
106 Id. Ibid., pp. 112-113. 
107 “Where Landon constructed her self and poetry as the icon of female beauty, Felicia Hemans 

constructed her self and poetry as the icon of female domesticity, the embodiment of the “cult of true 

womanhood” ” (Cf. Mellor, p.123). 
108 “See’st thou my home?   t’is where yon woods are waving ... / There I am loved there prayed for  

there my mother / Sits by the hearth with meekly thoughtful eye; / [...]”. Citada por Mellor, p. 124. 
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o significado à própria vida; “home” torna-se um paraíso perdido que nunca poderá ser 

recuperado.110 

O tom dominante de perda e de infortúnio presente na poesia de índole mais 

pessoal de Felicia Hemans resulta do conhecimento íntimo que ela tem da tendência 

humana para trair certas afeições domésticas.111 Em Records of Woman (1828), Hemans 

insiste que o amor de uma mulher é maior do que o de um homem poderá alguma vez 

ser e que tal devoção é muito mais valiosa do que a fama ou o sucesso artístico. No 

entanto, quase todas as suas heroínas estão separadas daqueles que elas amam ou o seu 

amor não é sequer correspondido; todo o amor feminino se transforma apenas num 

monumento a algo perdido.112 Um outro conjunto de valores que ela abraçou desde 

criança, e que continuou a inspirar a sua própria poesia, está relacionado com os 

conceitos medievais de honra cavalheiresca e virtude heróica; mas, em The Siege of 

Valencia, o próprio amor maternal parece triunfar por sobre um heroísmo inútil ou vão. 

Apesar de tudo, e tal como o mito do belo feminino criado por Landon, o mito do 

paraíso doméstico de Hemans não parece ter passado de uma mera ilusão ou, mais 

correctamente, de uma construção fictícia e, como tal, enganadora.113  

Mellor especifica que os dois romantismos que ela distinguiu como “masculino” 

e “feminino” não devem ser identificados exclusivamente com os géneros respectivos. 

Ela afirma que alguns escritores românticos eram “ideological cross-dressers” 114, isto é, 

tinham mais afinidades com a forma de pensar do sexo oposto do que propriamente com 

a do seu. A obra de um determinado escritor romântico podia possuir as características 

mais típicas do ‘romantismo feminino’, da mesma forma que era perfeitamente possível 

para uma autora incluir na sua obra aspectos do ‘romantismo masculino’. Ciente da 

                                                                                                                                                                          
109 “The free fair homes of England! / Long, long, in hut and hall, / May hearts of native proof be reared / 

To guard each hallowed wall! / [...] Where first the child’s glad spirit loves / Its country and its God!”. Cf. 

Ashfield, Romantic Women Poets ..., Op. Cit. p. 182, ll. 39-40. 
110 As cartas e as notas manuscritas de Hemans comentam frequentemente acerca do ‘desmoronamento’ 

do seu próprio lar. Ver  Henry F. Chorley, Memorials of Mrs. Hemans, with illustrations of Her Literary 

Character from her Private Correspondence, New York and London, 1836. 
111 O pai de Felicia Hemans abandonou a família quando ela tinha catorze anos, abandono que seria 

repetido pelo seu futuro marido logo após o nascimento dos cinco filhos do casal. 
112 “Hemans’ continuing poetic endorsement of a woman’s primary love for and enduring devotion to her 

husband stood in stark contrast to her own domestic experience.” (Cf. Mellor, p. 134). 
113 Mellor faz o seguinte comentário final sobre a obra de Hemans: “Everywhere Hemans’ celebration of 

home is complicated by her recognition that domestic felicity may be merely a fiction: [...] Hemans’ 

poetry thus exhausts  [...]  the very domestic ideology it espouses.” (p. 142). 
114 Cf. Mellor, Op. Cit., p. 171. 
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complexidade e da delicadeza de tal asserção, Mellor apresenta John Keats como 

exemplo representativo do poeta romântico mais frequentemente descrito como 

efeminado e Emily Brontë como uma autora romântica geralmente caracterizada como 

“crua” e “viril”.115 O primeiro ocupou muitas vezes a posição da mulher tanto na sua 

vida pessoal como na sua escrita e, além disso, os seus principais temas literários 

parecem diluir a distinção entre masculinidade e feminilidade.116 A segunda foi aquela 

escritora cuja história pessoal e investidas ideológicas se aproximam mais do 

‘romantismo masculino’ do que propriamente do feminino, muito embora a sua obra se 

situe já a meio do século e fora dos confins históricos do período romântico (1780-

1830).117 

Recapitulando as ideias principais da obra de Mellor, o romantismo feminino 

baseia-se numa subjectividade construída em relação a outras subjectividades  um eu 

fluido, absorvente, reactivo e de fronteiras permeáveis, que localiza a sua identidade 

dentro do grupo familiar ou comunitário. A sua ideologia favoriza uma reforma político-

social gradual ou evolutiva através de uma ética afectiva (“ethic of care”), assim como 

uma reforma moral conseguida, não através de uma visão utópica imaginativa, mas 

através do exercício da razão, da moderação, da tolerância e das afeições domésticas. 

Neste contexto, a natureza torna-se não tanto uma fonte de poder criativo divino mas 

sobretudo uma amiga ou irmã, com cujos poderes vitais a poetisa deseja cooperar.118 Ao 

reflectir, por fim, sobre que nome ou designação se poderia atribuir a esta forma de 

romantismo, Mellor pergunta-se se “post-Enlightenment” ou “pre-Victorian” não seriam 

termos mais adequados, 

 

                                                           
115 Id. Ibid. William Hazlitt, no seu ensaio “On Effeminacy of Character”, cita a poesia de John Keats 

como exemplo principal de “an effeminacy of style, in some degree corresponding to effeminacy of 

character” (Cf. Table Talk, J.M. Dent, London and New York, Everyman, 1959, p. 254). Sobre a escrita 

de Emily Brontë como “crua”, “rude” e, por isso, implicitamente masculina, ver G.W. Peck, Review of 

Wuthering Heights, American Review VII, June 1848, pp. 572-85. 
116 Ver Margaret Homans, “Keats Reading Women, Women Reading Keats”, in Studies in Romanticism 

29 (Fall, 1990, pp. 341-370), p.368. 
117 Cf. Mellor, Op. Cit., p. 186. Walter Pater, em 1889, caracterizou significativamente Wuthering 

Heights como “a more really characteristic fruit [of] the spirit of romanticism” do que os escritos de 

Walter Scott. (Cf. “Postcript” a Appreciations, 1889, in The Brontës – The Critical Heritage, ed. Miriam 

Allott, Routledge & Kegan Paul, London and Boston, 1974, p. 445). No entanto, os poemas 'gondalianos' 

de Emily (que usa um pseudónimo masculino) são reveladores do à vontade com que ela ocupa as 

posições de tanto mulheres como homens nos seus universos fictícios. 
118 Cf. Mellor, Op. Cit., pp. 209-210. 
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Since the ideological investments of most of the women writing between 1780 and 

1830 in England have more in common both with their eighteenth-century forebears, 

both male and female, and with their Victorian descendants, again both male and 

female, [...].119 

 

 

Mellor prefere, deste modo, aproximar o romantismo que ela designa como 

feminino do racionalismo literário oitocentista, ou então de um pós-romantismo 

vitoriano, do que propriamente inscrevê-lo naquele período que ela consagra 

estritamente ao romantismo masculino por excelência. Mas ela é apenas uma, entre 

muitas autoras feministas, a questionar os cânones romântico e vitoriano. No 

subcapítulo seguinte, teremos oportunidade de alargar o debate a outras autoras, que se 

debruçaram mais especificamente sobre o período que nos diz respeito – de 1830 a 

1850. 

                                                           
119 Id. Ibid., pp. 210-211 (a ênfase é nossa). 



 

 

2.2  A escrita poética feminina entre 1830 e 1860. Uma tradição? 

 

The keynote of Victorian culture and society is numerosity – bigness, density, 

multiplicity, massness. [...] But one of the great attractions of Victorian poetry 

is precisely its impurity, the way it is so open to the new and newly felt 

multitudinousness of the Victorian experience. 1 

 

Apesar da grande variedade, multiplicidade e alcance ou amplitude – nos seus 

temas e géneros ou modos – daquilo que designamos por 'poesia vitoriana', a crítica 

literária recente não tem dado aos seus representantes (no papel de um número quase 

ilimitado de poetas e poetisas) a atenção que seria de esperar. Como afirma Valentine 

Cunningham, "[...] here are poems about cod-liver oil, railway lines and ... trains, [...] 

war, New Women, fairies, love, death, God, pain, poverty, poems, faith, doubt, science, 

poets, poetry".2 Em conformidade com os assuntos abordados, os géneros poéticos 

também se adaptam e multiplicam de uma forma quase alucinante: desde os tradicionais 

sonetos, elegias, odes, pastorais, canções, baladas e hinos até aos novos poemas de amor 

e de protesto, aos monólogos dramáticos e aos poemas narrativos ou narrativas em 

verso. E todos eles constituem, no fundo, formas de adaptação aos novos tempos – uma 

realidade premente e nem sempre fácil: "The real had become in many ways 

overwhelmingly confusing, chaotic, bad".3 Mas, para além do debate em torno dos 

problemas sociais e da questão da identidade num mundo em profunda mudança, uma 

das características mais marcantes da poesia vitoriana é precisamente uma notória 

obsessão face ao novo estatuto do poeta e da poesia: 

 

The poems themselves are busy to an extraordinary degree with constructing a 

poetics. [...] This incessant conversation about poetry is [...] afflicted by the 

anxiety of belatedness, the late arrival's fear there is nothing left to say or sing, 

no real role for the poetic newcomer.4 

 

                                                           
1 Cf. Valentine Cunningham (ed.), "Introduction" a The Victorians. An Anthology of Poetry and Poetics, 

Blackwell Publishers, Oxford and Massachusetts, 2000, p. xxxv (a ênfase é nossa). 
2 Cf. Cunningham, Op. Cit., p. xxxv. 
3 Id. Ibid., p. xxxviii. 
4 Cf. Cunningham, Op. Cit., p. xli (a ênfase é nossa). 
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Para Isobel Armstrong 5, esta imagem de ansiedade ter-se-ia prolongado até à 

actualidade. Segundo ela, o período vitoriano tem sido sempre visto como isolado entre 

outros dois períodos literários  o romantismo e o modernismo, fazendo com que a 

poesia vitoriana seja encarada apenas como um fenómeno de transição: “It is either on 

the way from Romantic poetry, or on the way to modernism [...] situated between two 

kinds of excitement, in which it appears not to participate.” 6 Talvez por essa razão, os 

maiores movimentos críticos e teoréticos do nosso século se tenham mostrado 

virtualmente silenciosos sobre a poesia vitoriana: Desde o modernismo, que “..trying to 

do without history, repress[es] whatever relations the Victorians may seem to bear to 

twentieth-century writing” 7, passando pelo ‘New Criticism’ (que considerou a poesia 

vitoriana como situada fora das suas categorias)  tanto os estudos culturais como os 

estudos feministas centraram as suas críticas sobretudo no romance 8  até ao 

desconstrucionismo, que se debruçou principalmente sobre a poesia romântica. Isobel 

Armstrong considera este pesado silêncio que no século XX rodeou a poesia vitoriana 

como um fenómeno cultural em si mesmo surpreendente: “What kind of anxieties could 

the Victorians have created for the twentieth century and why are they still culturally 

significant?” 9 

Armstrong sugere que a explicação poderá residir no facto de os vitorianos se 

considerarem ‘modernos’, não no sentido romântico ou modernista de uma quebra 

radical com o passado, mas sim de uma ‘condição de crise’ que emergiu directamente da 

súbita mudança económica e cultural e que ela resume da seguinte forma: “To be 

modern was to be overwhelmingly secondary.” 10 Para Armstrong, não se trata 

simplesmente de uma luta edipiana com o poeta precursor (por exemplo, Browning com 

Shelley, Tennyson com Keats e Arnold com Wordsworth), mas de uma compreensão 

mais alargada e conscientemente mais questionadora daquilo que significa ser-se 

                                                           
5 Em Victorian Poetry. Poetry, poetics and politics, Routledge: London and New York, 1993 

(“Introduction: Rereading Victorian Poetry”, “What Kind of History?”, pp. 1-9). 
6 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 1 (a ênfase é nossa). 
7 Armstrong exemplifica este ‘complexo’ do modernismo em relação ao vitorianismo com as obras de 

James Joyce e de Virginia Woolf, respectivamente Ulysses (1922) e Orlando: A Biography (1933). Id. 

Ibid., p.1. 
8 Os exemplos de Culture and Society, 1780-1950 (1958) de Raymond Williams e de A Literature of 

Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing (1977) de Elaine Showalter são referidos por 

Armstrong como sendo casos típicos (Id. Ibid., p. 2). 
9 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 3 (a ênfase é nossa). 
10 Id. Ibid. (a ênfase é nossa). 
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secundário. Os poetas vitorianos eram, de facto, pós-românticos, mas que implicações 

do ponto de vista estético e político podiam ser inferidas dessa categoria? “[...] to be 

‘new’, or ‘modern’ or ‘post-Romantic’ was to confront and self-consciously to 

conceptualise as  new elements that are still perceived as the constitutive forms of our 

own condition.”11 

Deste modo, ser-se poeta tardio podia significar muitas coisas: pós-

revolucionário, pós-industrial e pós-teleológico ou científico, conforme se apercebesse 

de que a natureza da sociedade tinha de ser politicamente redefinida, conforme 

reflectisse sobre a mudança das relações sociais sob o capitalismo emergente ou então se 

mostrasse teleologicamente inseguro, representando os credos ou sistemas religiosos de 

forma simbólica ou mítica.12 Armstrong afirma, no entanto, que a condição suprema 

para se ser ‘póstumo’ era ser-se também pós-kantiano, ou seja, ter a noção de que a arte 

poética se estava a tornar ‘pura’  um domínio estético auto-suficiente e contraposto à 

experiência prática: “... the Victorian poets were the first group of writers to feel that 

what they were doing was simply unnecessary and redundant.”13 O escritor que, 

segundo Armstrong, parece ter corporizado melhor a inter-relação de todas estas 

condições  de ser pós-revolucionário, pós-industrial, pós-teleológico e pós-kantiano  é 

Thomas Carlyle, devido quer à sua arrojada consciência de uma nova situação histórica, 

quer à sua visão da cultura como uma série de representações imaginativas.14 

O facto da maioria dos poetas vitorianos viverem todos os problemas do seu 

tempo de uma forma bastante acentuada ou mesmo, em alguns casos, mórbida, parece 

ter contribuído para o que Armstrong designou como “[an] intensely historicised 

consciousness”15. Mas com o deslocamento do fenómeno estético para o plano do 

secundário, o poeta foi forçado a ver-se como algo de externo ou mesmo de oposto à 

vida como tal. Este acto de divisão dá, assim, origem a uma crise de representação: 

“There is a multiple fracture [...] life itself, working in contrary motion to the alienation 

                                                           
11 Id. Ibid. Armstrong refere igualmente o termo utilizado por Harold Bloom em Poetry and Repression 

(1976) para caracterizar os poetas vitorianos  “belatedness” ou a condição de se ser ‘tardio’. 
12 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 3. Relativamente a este último aspecto, Isobel Armstrong acrescenta ou 

enfatiza que “Simply because of its awareness of teleological insecurity, Victorian poetry is arguably the 

last theological poetry to be written.” (Id. Ibid.) 
13 Cf. Armstrong, Op. Cit., pp. 3-4 (a ênfase é nossa). 
14 Id. Ibid., pp. 4-6. 
15 Id. Ibid., p. 6. 
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of art [...]”16. A poesia vitoriana parece reflectir uma preocupação obsessiva 

relativamente a estes deslocamentos e divisões, nomeadamente no que respeita a 

representação das relações entre o sujeito e a sociedade, o sujeito e o trabalho, o sujeito 

e a natureza  “the self separated from nature cannot be created through an economy of 

harmonious work on the world” 17 , o sujeito e a linguagem e sobretudo entre o sujeito 

e a(o) amada(o). As relações problemáticas são tornadas mais indirectas e difusas na 

medida em que o poeta procura exprimi-las através de novos géneros poéticos e de uma 

nova exploração da linguagem.18 

Ao referir-se à linguagem da poesia vitoriana, Armstrong salienta a sua 

intrínseca complexidade, derivada de um jogo de ambiguidades e contradições, e que ela 

vê como o resultado ou a exteriorização de uma complexidade ou ‘tensão’ mental 

equivalente: 

 

What is linguistically and formally complex in Victorian poetry seems to me to 

arise from stress. To understand what is stressful, and why, it is important to 

link linguistic and formal contradictions to the substantive issues at stake in the 

poems [...] 19 

 

Outros autores, tal como D. H. Johnson em The Alien Vision of Victorian Poetry, 

procuraram compreender a forma da poesia vitoriana em função de um complexo de 

problemas psico-sociais; Johnson explorou os termos usados nessa poesia em relação a 

uma fractura cada vez maior entre o poeta e a sociedade.20 Por sua vez, Robert 

Langbaum em The Poetry of Experience, estudou o ‘monólogo dramático’ como uma 

tentativa de solucionar uma crise cultural em que a conceitualização do sujeito e das 

suas relações reconhecia uma cisão entre conhecimento e discernimento, empatia e 

distanciamento.21  

                                                           
16 Id. Ibid. 
17 Id. Ibid. 
18 Armstrong afirma mesmo que “The effort to renegotiate a content to every relationship between self 

and the world is the Victorian poet’s project.” (Op. Cit., p. 7). 
19 Cf. Armstrong, Op. Cit., “What Kind of Criticism?”, p. 11 (a ênfase é nossa). Os assuntos mais 

geradores de conflito nos poemas são também por ela enunciados: “  issues of politics, gender and 

epistemology, the problem of relationship and the continual attempts to reinvest the content of self and 

other.” 
20 E.D.H. Johnson, The Alien Vision of Victorian Poetry; Sources of the Poetic Imagination in Tennyson, 

Browning and Arnold, Princeton, New Jersey, 1952. 
21 Robert Langbaum, The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition, 

[1957], Penguin, Harmondsworth, 1974. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 138 

 Citando os exemplos de Tennyson, Robert Browning e Christina Rossetti, 

Armstrong refere-se a uma super determinação da ambiguidade na escrita poética, na 

qual as ambiguidades estruturais da sintaxe romântica se intensificaram ao ponto da 

coalescência sintáctica e a abertura semântica deixarem de ser excepcionais para 

passarem a ser norma.22 Esta duplicidade da linguagem tinha sido prevista pelo próprio 

Matthew Arnold, que definiu a poesia do século XIX como “the dialogue of the mind 

with itself”.23 Mas Armstrong vai ainda mais longe ao afirmar que “what the Victorian 

poet achieved was often quite literally two concurrent poems in the same words.”24 Ela 

explica este complexo processo do seguinte modo: “[...] in a feat of recomposition and 

externalisation the poem turns its expressive utterance around so that it becomes the 

opposite of itself, not only the subject’s utterance but the object of analysis and 

critique.”25 Isto é, o poema é como que re-classificado como drama no acto de se tornar 

expressão lírica propriamente dita, adquirindo um novo conteúdo e introduzindo a 

possibilidade de questionação e de crítica. 

 A natureza dramática da poesia vitoriana parece ter-se perdido para os leitores 

do século XX, que apenas se têm preocupado com os aspectos técnico-formais do 

‘monólogo dramático’ como principal género poético vitoriano. Armstrong chama a 

atenção para a existência de outros processos, tais como a chamada “framed narrative”, 

o sonho, o diálogo ou paródia burlesca, pois todos eles permitem a emergência de 

formas duplas.26 Para Armstrong, “the double poem is a deeply sceptical form” 27, pois 

tanto problemas epistemológicos como hermenêuticos transparecem através da sua 

forma; “it is inveterately political” 28, não apenas porque expõe as relações de poder mas 

também porque se baseia no debate e na contestação; aquilo que ela designa como o seu 

“creative agnosticism” 29 é visto como a forma mais segura de reagir à incerteza 

(nomeadamente, a religiosa). O género de diálogo assim criado poderia conduzir a um 

                                                           
22 “The open nerve of exposed feeling in Tennyson is registered in a language fraught with ambiguity. 

Christina Rossetti’s distilled exactitude analyses into an equally precise ambiguity. Signification in 

Browning shiftes and lurches almost vertiginously.” (Armstrong, Op. Cit., p. 12). 
23 No “Preface” a Poems (1853); The Poems of Mathew Arnold (Longman Annotated English Poets), 

Kenneth Allott, ed., London, 1965, p. 591. 
24 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 12 (a ênfase é nossa). 
25 Id. Ibid., p. 12. 
26 Id. Ibid., p. 13. 
27 Id. Ibid. 
28 Id. Ibid. 
29 Id. Ibid., p. 14. 
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tipo de poesia descrito como dialógico. Embora Bakhtin tenha negado à poesia a forma 

dialógica por a considerar irredutivelmente monológica ou o produto de uma voz 

poética única, unificada e não-conflitual 30, Armstrong acredita que seria fácil encontrar 

exemplos de poemas, particularmente poemas vitorianos, que sugerem precisamente o 

contrário.31 

 Considerando que a poesia vitoriana tem sido discutida essencialmente quer 

como material ilustrativo de uma qualquer teoria  “Both the Marxist and feminist 

readings [...] consider the Victorian poem in different ways as a symptom of the political 

unconscious and thus irrevocably blind to its own meaning” 32  quer como um caso 

histórico particular necessitando de uma leitura crítica particular 33, Armstrong alerta 

para o reconhecimento da poesia vitoriana como um todo: 

 
It surely marks an extraordinarily self-conscious moment of awareness in 

history. A poetic form and a language were evolved [...] The sense of 

secondariness with which Victorian poetry comes into being produces the 

double poem, two poems in one. [...] with its systematically ambiguous 

language, out of which expressive and phenomenological readings emerge, 

[...]34 

 

Armstrong sugere, deste modo, que a experiência poética do século XIX é mais ousada 

e mais auto-consciente do que grande parte da poesia subsequente e que os poemas 

vitorianos são simultaneamente cépticos e afirmativos pois obrigam a uma leitura 

estrénua e pressupõem um leitor activo que participe na contenda da voz lírica.35 Como 

ilustração do funcionamento dos princípios por ela expostos, Armstrong apresenta uma 

breve discussão de um poema de Browning, “Love among the Ruins” 36, onde afirma 

detectar na realidade ‘dois poemas’: “One is a simple celebration of private feeling, [...] 

                                                           
30 Cf. Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays, ed. Michael Holquist, trad. Caryl 

Emerson  e Michael Holquist, Austin, Texas, 1981. 
31 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 14. Ela comenta, por exemplo, sobre um poema de Tennyson intitulado 

"Mariana". 
32 Id. Ibid., p. 15. Mais adiante, Armstrong afirma que “[...] the language and form of Victorian poetry 

question the theories they [Marxist and feminist criticism and deconstruction] have developed.” (p. 18). 
33 Armstrong refere, a título de exemplo, as leituras críticas de implicação política de Johnson (Op. Cit.) e 

as de implicação epistemológica de Langbaum (Op. Cit.). Id. Ibid., p. 15. 
34 Id. Ibid., p. 16. 
35 Armstrong explica esta participação do leitor do seguinte modo: “The active reader is compelled to be 

internal to the poem’s contradictions and recomposes the poem’s processes in the act of comprehending 

them as ideological struggle.” (p. 17). 
36 Este é o primeiro poema incluído na colectânea de Robert Browning, intitulada Men and Women 

(1855). 
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the other is an assent to [...] the subversive and dangerous energies of an alien culture, 

[...]”.37 E Armstrong termina a sua exposição introdutória com a afirmação de que a 

poesia vitoriana é a forma poética mais sofisticada, e também a mais problematicamente 

complexa, a surgir nos últimos duzentos anos.38 

 Embora não nos atrevamos a fazer exactamente a mesma afirmação, muitos dos 

poemas da autoria das Brontë suscitaram em nós uma convicção semelhante. No início 

fomos assaltados pela suspeita de que aquilo que estávamos a ler possuía, por assim 

dizer, um duplo contexto e, consequentemente, uma mensagem em duplicado. O poema 

que julgávamos ser um rapidamente se transformava noutro, sem contudo nos deixar 

abdicar definitivamente da nossa interpretação inicial; pelo contrário, fundindo os dois 

universos poemáticos num só através de um discurso como que a duas vozes. O 

paralelismo entre o mundo real e o mundo imaginário, entre o prosaicamente pessoal e o 

fantasticamente fictício era transmitido por meio de uma "linguagem sistematicamente 

ambígua", como afirma Armstrong. Além disso, o carácter efectivamente dramático (ou 

melodramático) de muitas das passagens era acentuado pelos diálogos internos 

constantemente estabelecidos entre um eu lírico real e outro fictício. Mas este 

'dialogismo' parecia ainda alargar-se no sentido de que um determinado poema dava a 

impressão de funcionar como uma resposta ao dilema colocado por um outro e também 

no sentido de uma troca implícita entre as três vozes autorais. As origens ou os 

contextos sócio-literários em que tais interacções se puderam registar no que respeita a 

poesia feminina deste período como um todo (e não apenas a das Brontë) estão, em 

grande medida, patentes na análise que fazemos de seguida. 

 Numa introdução à sua antologia de poemas vitorianos escritos especificamente 

por mulheres, Margaret Reynolds 39 refere o contributo valioso das publicações 

populares  “annuals” e “albums” do início do século XIX para a criação de um 

‘forum’ que ajudou a estabelecer e a profissionalizar a obra de muitas autoras, em 

particular a das poetisas. Uma dessas publicações, The Keepsake 40, representava para as 

leitoras da classe média tudo o que para elas era elegante e estava na moda; no entanto, 

na perspectiva masculina, a publicação não passava de um símbolo de tudo aquilo que 

                                                           
37 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 18. 
38 Id. Ibid., p. 21. 
39 Victorian Women Poets. An Anthology (eds. Angela Leighton & Margaret Reynolds), Blackwell: 

Oxford UK & Cambridge USA, 1995, pp. xxv-xxvi (“Introduction I”, pp. xxv-xxxiv). 
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lhes parecia trivial, sentimental e efeminado. Se é verdade que inicialmente as 

contribuições literárias eram envergonhadamente anónimas (talvez devido às conotações 

pejorativas destas revistas), posteriormente surgiram outras de muitos nomes famosos, 

tornando-se comum a procura de editoras entre as mulheres da alta sociedade.41 Como a 

grande maioria das escritoras publicava a sua obra poética nos volumes editados umas 

pelas outras, formava-se deste modo um círculo literário apertado e coeso  o que, sob 

vários aspectos, constituía uma grande vantagem.42 A produção técnica destas 

publicações anuais revelava uma grande qualidade, mas o mérito literário das mesmas 

foi frequentemente negado nos finais do século XIX 43, não obstante o prefácio à 

primeira edição de The Keepsake (1828) ter declarado que “the principal object [...] will 

be, to render the union of literary merit with all the beauty and elegance of art as 

complete as possible”44. 

 Estas publicações cumpriam duas tarefas distintas, uma na vida das leitoras e 

outra na vida de quem as produzia. As escritoras e editoras levavam o seu trabalho 

muito a sério porque, quer em termos profissionais quer em termos financeiros, os 

‘annuals’ tinham uma importância imensa, nomeadamente nas vidas de Felicia Hemans 

e de Letitia Landon, mas também de muitas outras escritoras. Pela primeira vez, as 

mulheres conseguiam ter acesso a uma fonte segura de rendimentos, ao mundo prático 

do trabalho, assim como a um estatuto profissional e a uma rede de apoio literário e 

humano. Para as muitas leitoras, estas publicações representavam uma forma de passar o 

tempo livre, de aprender com alguns conselhos, de seguir um estilo de vida. As gravuras 

que surgiam a intervalos regulares  algumas ilustrando os poemas ou histórias, outras 

apenas para mero embelezamento  encorajavam o público feminino a participar na vida 

artística de uma forma considerada respeitável. A presença das imagens encorajava 

igualmente a imaginação, promovendo uma poesia visualmente elevada e permitindo 

                                                                                                                                                                          
40 The Keepsake foi editado primeiramente por Frederic Mansel Reynolds, entre 1829 e 1835. 
41 A condessa de Blessington e Marguerite Power editaram The Keepsake entre 1841 e 1857; Mrs S. C. 

Hall e Mary Russell Mitford editaram Findens’ Tableaux entre 1837 e 1841; outra publicação famosa,  

Fisher’s Drawing Room Scrap-Book, foi sucessivamente editado por Letitia Landon, Mary Howit, Sarah 

Stickney Ellis e Caroline Norton. 
42 Dado o seu isolamento geográfico e social, as Brontë não puderam beneficiar das vantagens, em termos 

quer de apoio quer de divulgação, que estas publicações e círculos literários ofereciam às suas autoras. É, 

no entanto, pouco provável que se sentissem identificadas com uma grande parte dessas contribuidoras, 

que encaravam como "mere versifiers". 
43 A crítica geralmente feita a estas publicações era resumida da seguinte forma: “The worst poems by the 

best writers” (Margaret Reynolds, Op. Cit., p. xxvi, n. 4). 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 142 

um intercâmbio sugestivo entre texto e ilustração. Em termos de conteúdo literário, os 

"annuals" não incluíam apenas os poemas banais ou convencionais, mas também 

composições com uma crítica social ou política subjacente 45 e ainda outras que 

procuravam desafiar os estereótipos sexuais daquele tempo;46 a mensagem transmitida 

podia assim funcionar distintamente como uma ‘faca de dois gumes’. Entre a década de 

1820 e a de 1850, estas publicações proliferaram no mercado literário britânico, 

revelando o seu efeito ao mesmo tempo lucrativo e duradouro; e era sobretudo a poesia, 

principalmente aquela produzida por mulheres, que as tornava tão populares.47 

 A procura crescente do público começou a justificar o aparecimento de 

produções mais volumosas dedicadas exclusivamente à obra produzida pelas poetisas. 

Assim, em 1848 surgiram três antologias com esse mesmo propósito.48 A primeira foi a 

de Frederic Rowton, intitulada The Female Poets of Great Britain, Chronologically 

Arranged with Copious Selections and Critical Remarks. Rowton justifica a sua 

selecção de uma forma relativamente avançada para a época:  

 
[...] this is almost the first book expressly devoted to the poetical productions 

of the British Female mind [...] woman’s intellect has been overlooked, if not 

despised, by us hitherto [...] it is high time we should awake to a sense of our 

folly and injustice.49 

 

Ao explicar a razão e a forma como a poesia feminina foi esquecida, Rowton inclui 

considerações como a insuficiência da educação feminina, a condescendência de 

protectores e o simples preconceito sexual.50 

                                                                                                                                                                          
44 Cf. Reynolds, Op. Cit., p. xxvi, n. 3. 
45 Por exemplo, “The African” de L. Landon é um poema de protesto contra a escravatura que foi 

publicado no Fisher’s Drawing Room Scrap-Book, em 1832. 
46 É o caso do poema de Elizabeth Barrett Browning, “The Romaunt of the Page”, publicado em Findens’ 

Tableaux, em 1839. 
47 Este foi precisamente o período durante o qual Charlotte, Emily e Anne Brontë compuseram a sua 

poesia, sendo muito provável que elas tenham lido e comentado entre si muitos dos poemas incluídos 

nessas publicações e sido, inclusivamente, influenciadas por algumas dessas leituras (Charlotte, por 

exemplo, conhecia bem a obra de Felicia Hemans). 
48 Este facto não deixa de ser irónico dado que Emily Brontë morreria subitamente nesse mesmo ano, sem 

ver a sua obra poética reconhecida. O mesmo aconteceria a Anne Brontë no ano seguinte (1849); ao passo 

que Charlotte Brontë começava, por essa mesma altura, a ter sucesso como romancista e não propriamente 

como poeta. Apesar de tudo, em 1846, as irmãs tinham deixado uma modesta selecção dos seus Poems 

(by Currer, Ellis and Acton Bell), não desejando assumir-se como poetisas. 
49 Cf. Frederic Rowton (ed.), The Female Poets of Great Britain [1848; 1853], Facsimile edition, with an 

introduction by Marilyn Williamson, Wayne State University Press, Detroit, p. xvii (a ênfase é nossa). 
50 Id. Ibid., p. xix. 
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Mas as outras duas antologias de 1848, publicadas por Lindsay e Blakiston de 

Philadelphia, não eram tão avançadas no modo de pensar. The British Female Poets, 

editada por George Bethune e contendo selecções de cerca de sessenta poetisas (de 

Juliana Berners, autora do século XV, a Barrett Browning), evidencia um tom refinado e 

marcadamente condescendente em relação às mulheres.51 Caroline May, a editora do 

outro volume, intitulado The American Female Poets, também apresenta as suas 

contribuidoras de forma afectada e preconceituosa.52 A suposição perniciosa de que a 

poesia feminina era sempre sobre a experiência pessoal e de que os seus verdadeiros 

temas eram sobre o lar e o amor é assumida de forma inquestionável na introdução feita 

por May: 

 
[...] poetry, which is the language of the affections, has been freely employed 

[...] to express the emotions of woman’s heart [...] And home, with its quiet joys 

[...] is a sphere by no means limited for a woman whose inspiration lies more in 

her heart than her head.53 

 

Esta mesma teoria tinha sido proposta no livro de Mary Ann Stodart, intitulado Female 

Writers: Thoughts on Their Proper Sphere; no capítulo “Poetry and Poetesses”, ela 

personifica a poesia como sendo feminina devido principalmente à sua identificação 

com o sentimento, argumentando que as escritoras deveriam ter uma inclinação natural 

para a poesia: “[...] the true poetic power of woman [...] is in the heart [...] and 

especially the peculiarities of her own heart”.54 

  Reynolds sugere que estes dois lugares-comuns  a construção sexista da 

mulher como instintiva, sentimental e pessoal e a consequente rotulação sexista da 

poesia como um meio de expressão sentimental  tiveram uma repercussão enorme em 

termos históricos, estendendo-se muito para além do século XIX: “Even today there is a 

sneaking suspicion among the general public that poetry is rather wet and effeminate, 

and a related expectation that when women write poetry they will write about 

themselves and their feelings.”55 Uma outra convicção muito popular, a esta 

estreitamente associada, era a de que o exercício da actividade ou vocação poética se 

                                                           
51 Cf. George W. Bethune, The British Female Poets: with Biographical and Critical Notices [1848], 

Philadelphia, pp. iii,vi e vii. 
52 Cf. Caroline May, The American Female Poets [1848], Philadelphia, pp. iii-iv. 
53 Id. Ibid., p. vi (a ênfase é nossa). 
54 Cf. M.A. Stodart, (1842) Female Writers: Thoughts on Their Proper Sphere and on Their Powers of 

Usefulness, London, pp. 87-91. 
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fazia mediante elevados custos pessoais: além da natural frustração que poderia daí 

resultar, existiam ainda os perigos reais da infelicidade doméstica e mesmo da própria 

demência. Não teria sido assim por mero acaso que M. A. Stodart incluíu na sua obra 

dois capítulos intitulados, respectivamente, “Social Disadvantages of Literary Women” 

e “Dangers to the Moral and Religious Character”.56 O facto de se ser mulher e poeta 

simultaneamente era algo que podia  e sob alguns aspectos ainda pode actualmente  

ser considerado como uma empresa arriscada, não tanto devido às realidades da prática 

literária (embora estas também contassem) mas tendo em conta sobretudo os 

preconceitos a que a mulher que escreve poesia está tendencialmente sujeita. 

Elizabeth Barrett Browning, ao expressar o seu famoso desabafo  “I look 

everywhere for grandmothers and see none”, não pretendia certamente afirmar que não 

conseguia encontrar nenhuma antecessora poética, mas somente que de todas aquelas 

que lhe vinham à lembrança (entre as quais, Marie of Brittany, Vittoria Colonna, Lady 

Wilchelsea, a Duquesa de Newcastle, Joanna Baillie, Letitia Landon e Felicia Hemans), 

apenas uma (Baillie) lhe poderia servir de modelo ou de inspiração, excluindo as 

restantes como meras “versifiers”.57 Nesta crítica está implícita a atitude geral em 

relação à poesia feminina durante a primeira metade do século XIX. Por um lado, os 

"annuals" e as antologias eram benéficos para as poetisas porque ajudavam a formar 

uma comunidade e um círculo profissional, mas, por outro, podiam ser perniciosos pois 

tendiam a promover um tipo de poesia trivializado e menor, no qual as mulheres eram 

consideradas especializadas. Barrett Browning mostrou ter consciência desse facto ao 

defender essas publicações pelos seus propósitos profissionais, ao mesmo tempo que as 

criticava pelo seu conteúdo comprometedor. No seu retrato de uma poetisa profissional 

 Aurora Leigh (1857) – ela procurou precisamente ilustrar essas duas facetas: Aurora 

tenta ir mais além de “cyclopaedias, magazines, / And weekly papers”, de escrever 

“many an article on cherry stones / To suit light readers”, apreciando no entanto a 

                                                                                                                                                                          
55 Cf. Reynolds, Op. Cit., p. xxix (a ênfase é nossa). 
56 Cf. Stodart, Op. Cit. 
57 Cartas de Elizabeth Barrett a H. F. Chorley, 3 e 7 de Janeiro de 1845, Philip Kelley e Scott Lewis 

(eds.), The Brownings’ Correspondence, Winfield Kan, Wedgestone Press, 1992, vol. 10, pp. 3-5 e 13-15. 



A ESCRITA POÉTICA FEMININA ENTRE 1830 E 1860. UMA TRADIÇÃO? 

 145 

liberdade financeira que este ofício lhe proporciona ao receber de braços abertos um 

pedido de “Blanche Ord, the writer in the ‘Lady’s Fan’”.58 

Na verdade, a grande maioria das poetisas daquele período  nomeadamente, 

Felicia Hemans, Mary Howitt, Maria Jewsbury, Letitia Landon, Elizabeth Barrett 

Browning, Caroline Norton, Adelaide Procter, Christina Rossetti, Frances Kemble, 

Eliza Cook, Henrietta Tindal, Jean Ingelow e Menella Smedley  aceitaram publicar os 

seus poemas nos "annuals". Outras provas de que elas atribuíam algum valor a essas 

publicações podem ser encontradas amiúde: podemos referir, por exemplo, a leitura e as 

anotações feitas por Charlotte Brontë no Friendship’s Offering de 1829.59 Este olhar 

constante para a obra de outras autoras, avaliando o talento umas das outras, não 

assinala apenas a experiência pessoal das poetisas vitorianas, mas manifesta-se também 

na sua própria poesia. Existem inúmeros poemas dirigidos de uma poetisa a outra, quase 

como que de uma conversa ou diálogo se tratasse; é o caso de “The Last Song of Sapho” 

(1831) de Hemans, de “Stanzas on the Death of Mrs Hemans” (1838) de Letitia Landon, 

de “L.E.L.’s Last Question” (1839) de Barrett Browning, assim como dos dois poemas 

dirigidos por Charlotte Brontë a suas irmãs 60 e dos de Dora Greenwell a Barrett 

Browning.61 

O sentido de irmandade profissional entre as poetisas, tendo começado logo no 

início do século, permaneceu de forma consistente até ao seu final. No entanto, apesar 

de ter sido iniciado como uma rede de colaboração meramente prática e pessoal, foi 

gradualmente mostrando mudanças quer nas atitudes em relação às mulheres quer no 

próprio mundo da publicação literária, dando a esta solidariedade um aspecto mais 

político. Na década de 1850, praticamente todas aquelas publicações (sob a forma de 

‘annuals’) tinham desaparecido do mercado literário. A ‘nova mulher de personalidade’ 

necessitava agora também de uma nova publicação como, por exemplo, a do English 

Woman’s Journal (1858) de Bessie Rayner Parkes e Barbara Bodichon, dirigida por e 

                                                           
58 Cf. Elizabeth B. Browning, Aurora Leigh, Book III, ll. 310-11, 318-19 e 51. The Works of Elizabeth 

Barrett Browning (ed. Karen Hill), The Wordsworth Poetry Library, Wordsworth Editions, Ware, 1994, 

pp. 410 e 414. 
59 "There is a paper remaining which contains minute studies of, and criticisms upon, the engravings in 

''Friendship's Offering for 1829'; showing how she had early formed those habits of close observation, and 

patient analysis of cause and effect, which served so well in after-life as handmaids to her genius." Cf. 

Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë [1857], Harmondsworth, Penguin, 1975, p.118. 
60 “On the Death of Emily Jane Brontë” (1848) e “On the Death of Anne Brontë” (1849). 
61  “To Elizabeth Barrett Browning, in 1851” e “To Elizabeth Barrett Browning, in 1861”. 
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para as mulheres, encorajando a escrita feminina e promovendo oportunidades para o 

emprego feminino. Mas esta seria sobretudo uma tarefa para a geração vindoura, activa 

na defesa da educação e dos direitos da mulher e na campanha sufragista. Embora o 

interesse pela publicação de poesia tivesse continuado presente, verificou-se um certo 

esbatimento desse interesse face à premência de outras questões de índole político-

social. 

 

Estas reflexões levam-nos à ilação de que, em Inglaterra, os anos crepusculares 

entre o romantismo e o vitorianismo propriamente ditos  aproximadamente entre 1824 

e 1837 62  podem ser considerados como pertencendo, no campo da poesia, ao domínio 

feminino. O surgimento das publicações populares referidas atrás apoiou e testemunhou 

uma feminização da literatura a todos os níveis, não restringida apenas às mulheres mas 

afectando o desenvolvimento da poesia vitoriana como um todo. Estes jornais bastante 

decorativos deram origem a um público feminino especial, composto de novas poetisas, 

ajudando simultaneamente a criar certos mitos e expectativas que iriam influenciar a 

poesia produzida nos anos subsequentes. À medida que a efeminação literária levada a 

cabo pelos poetas românticos masculinos cedeu o lugar à feminilidade literal das suas 

sucessoras, e o bardo errante e solitário se transformou em Sappho, Corinne, Properzia 

Rossi ou Eulalie, o conceito de 'poeta' sofreu igualmente uma mudança crucial. 

Segundo Angela Leighton, o termo que melhor parece resumir esta súbita 

mudança de sensibilidade durante as décadas de 1820 e de 1830 é a palavra “home”.63 

Depois das ambições cosmopolitas do romantismo, da sua irrequietude e 

aventureirismo, a ideia de “home” veio a representar uma estabilidade a nível nacional, 

doméstico e sexual. À medida que a Inglaterra se foi acomodando a uma paz e a uma 

prosperidade duradouras (pelo menos para alguns), mantendo-se afastada da prolongada 

revolução no continente, “home” (com as suas conotações da legitimidade da família e 

da propriedade), podia ser idealizada como a merecida recompensa após a vitória sobre 

a França revolucionária. Mas, na literatura do período, paradoxalmente, “home” 

transforma-se frequentemente num local de profunda ansiedade, mágoa, desconfiança 

ou apenas saudade. De um modo geral, as próprias poetisas vitorianas raramente se 

                                                           
62 1824 é o ano da morte de Byron, considerado o último representante do romantismo inglês. 1837 é, por 

sua vez, a data da subida ao trono da rainha Vitória, que marca o início oficial de um novo período. 
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encontram ‘em casa’; de Hemans a Mew, “home” surge nos textos poéticos como um 

ideal desejado ou então como um lar-prisão de onde se quer fugir.64 Na lírica brontëana, 

"home" é um tema, e também uma metáfora, obsidiantemente presente; quer seja como 

um local saudoso ao qual se quer voltar – um refúgio do imaginário, quer como uma 

fonte de confinamento ou de estagnação da mente feminina. 

O ponto de partida para esta nova confiança poética das décadas de 1820 e 1830 

parece ter sido o romance de Germaine de Staël, Corinne (1807)  a história de uma 

mulher do Sul, cujo génio ou espírito arrebatado assusta e acaba por repelir o seu 

pretendente; suficientemente forte para se apresentar perante o público como uma autora 

aclamada, Corinne popularizou o mito da poetisa como um ser auto-destrutivo e 

contraditório, influenciando as gerações vindouras de forma decisiva.65 Enquanto que 

Tennyson e Browning, entre outros poetas vitorianos, prosseguem geralmente a tradição 

romântica de interiorizar a auto-destruição como um impulso anti-social, as poetisas 

suas contemporâneas tendem a exteriorizá-la como uma incompatibilidade social: entre 

o amor e a ambição, entre o lar e a fama. Infelizmente, segundo Leighton, o modelo de 

criatividade iniciado com Corinne, na sua característica pose de um sentido desespero, 

foi interpretado pelos críticos da altura como sendo uma pose natural à mulher, 

perpetuando-se assim a noção de que a poesia feminina era essencialmente lírica, 

melancólica e fácil  a imagem estereotipada da poetisa que morre ao cantar a sua 

poesia ou que tem de morrer porque ousou cantar.66 Deste modo, a figura da poetisa 

inicia a sua carreira sob a forma estilizada de um descrédito emocional e poético. 

Leighton afirma que três imagens recorrentes na poesia feminina deste período 

podem mostrar as dificuldades que as mulheres sentiram ao assumirem-se como poetas 

                                                                                                                                                                          
63 Cf. Angela Leighton, in Victorian Women Poets. An Anthology, Op. Cit., "Introduction II", pp.xxxv-x. 
64 “The Chamois Hunter’s Love” de Hemans e “At Home” de Christina Rossetti são apenas dois 

exemplos de composições que focam o significado duplo de “home”: como um lugar inóspito ou estranho 

e interdito. Outros poemas focam igualmente o difícil limiar entre ‘dentro’ e ‘fora’, entre a segurança do 

lar e o mundo exterior, entre vocação e desejo. “The threshold, both external and internal, is a crucial 

moral, sexual as well as imaginative location for Victorian women.” (Leighton, Op. Cit., p. xxxvi). 
65 Por exemplo, Elizabeth Barrett Browning confessou estar eternamente grata à autora daquela obra 

favorita da sua juventude, a qual designou como “an immortal book” (Cf. Angela Leighton, Victorian 

Women Poets. Writing Against the Heart, Harvester Wheatsheaf, New York and London, 1992, p. 78). 

Muitos dos poemas de Felicia Hemans ("Corinne at the Capitol", "To a Wandering Female Singer", 

"Woman and Fame") e de Letitia Landon (The Improvisatrice) são reflexos dessa influência na medida 

em que abordam a criatividade feminina. Da mesma forma, a obsessão das Brontë (e, em especial, de 

Charlotte) por uma carreira como escritoras ou poetas poderá ter sido igualmente despoletada pela leitura 

da obra de Stäel. 
66 Cf. Leighton, "Introduction II", An Anthology, Op. Cit., p. xxxvi. 
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na sociedade da altura.67 A primeira dessas imagens poéticas é a da ‘máscara’; ela é 

usada, por exemplo, na obra de Letitia Landon para analisar as diferenças entre o eu 

exterior e interior, o ‘rosto’ e o ‘coração’ – o que mostra e o que sente; muitos dos seus 

poemas são acerca dos segredos que as mulheres têm de manter para que possam 

sobreviver como seres sociais. “The Mask” de Barrett Browning e “Winter: My Secret” 

de Christina Rossetti (1830-1894) são outros exemplos que desenvolvem a ideia da 

subjectividade como algo que tanto pode esconder como revelar.68 À medida que a 

natureza do eu poético feminino é imaginada e inventada no decurso do século, 

praticamente a partir do nada, o seu essencialismo é ao mesmo tempo exibido e 

questionado. A ‘máscara’ constitui assim uma figura despoletadora desta contradição.69 

A segunda imagem referida por Leighton é a própria e literal gravura. Os 

"annuals" foram as primeiras publicações a iniciar a moda dos ‘poemas-gravura’, 

escritos para acompanharem as ilustrações visuais (e não, como seria de esperar, ao 

contrário). Tanto Hemans como Landon escreveram poemas que ou descrevem uma 

gravura (onde o poema surge duas vezes afastado da realidade) ou elas próprias 

apresentam um quadro pictórico de mulheres em poses heróicas ou trágicas. Mais tarde, 

este método, em vez de transformar a mulher num objecto conscientemente sexual, vai 

procurar o eu feminino irretratável e secreto em vez do olhar masculino idealizador; são 

disso exemplo “The Lust of the Eyes” de Elizabeth Siddal (1829-1862) e “In an Artist’s 

Studio” e “Reflection” de Christina Rossetti.70 A terceira imagem poética recorrente é a 

do ‘espelho’, em que a mulher parece observar-se a si própria. O espelho funciona de 

modo a unir o sujeito e o objecto do olhar, anteriormente divididos ou fragmentados, 

numa reasserção ou numa crise de identidade. Este método está exemplificado nos 

monólogos dramáticos de Augusta Webster (1837-1894), “By the Looking-Glass”, 

“Faded” e “A Castaway” e em Menella Smedley (1820-1877), “A Face from the Past”.71 

                                                           
67 Id. Ibid., pp. xxxvi-xxxvii. 
68 "Behind no prison-grate, [...] / Live captives so uncomforted / As souls behind a smile./ [...] in your 

bitter world, she said, / Face-joy's a costly mask to wear" (pp. 88-89); "I wear my mask for warmth: who 

ever shows / His nose to Russian snows / To be pecked at by every wind that blows?" (pp. 368-369). Cf. 

Leighton and Reynolds, Anthology, Op. Cit. 
69 Id. Ibid. Esta imagem poética é usada nomeadamente por Anne Brontë na sua técnica de fingimento 

("dissembling") ou de recusa em expor a sua sensibilidade. 
70 Cf. Leighton and Reynolds, pp. 345-346 ("I care not for my Lady's soul / Though I worship before her 

smile") e pp. 365-367 ("One face looks out from all his canvasses, / [...] He feeds upon her face by day 

and night, / [...] Not as she is, but as she fills his dream"). 
71 Id. Ibid., pp. 419, 424 e 433. Ver ainda p. 257. 
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As múltiplas formas de encontro com o 'eu' na poesia feminina vitoriana sugerem, deste 

modo, uma divisão profundamente enraizada na própria natureza do ser feminino. 

A procura de uma identidade própria pode assumir igualmente a forma de um 

encontro estranho com ‘o outro’, normalmente representado como uma “fallen woman”; 

mas este método transgressivo torna-se mais usual a partir de meados do século. Outros 

temas, como o da irmandade  o encontro entre irmãs, o amor e a amizade entre 

mulheres  são cruciais à natureza da poesia feminina vitoriana.72 O tema da 

maternidade, embora igualmente importante, não foi tratado de forma tão séria e 

empenhada; foi-o muito mais o tema da morte  tradicionalmente mais poética do que o 

nascimento propriamente dito.73 Mas estes dois acontecimentos andavam 

paradoxalmente aliados; os números relativos à mortalidade infantil e maternal 

permaneceram muito elevados ao longo do século XIX. Os medos e perigos reais do dar 

à luz aparecem reflectidos em muitos poemas acerca de crianças recém-nascidas  a 

obra conjunta dos quais representa a área mais esquecida e ignorada da poesia feminina 

vitoriana.74 O tema da maternidade também funcionou para muitas poetisas como uma 

metáfora para outras formas de amor ou de criatividade; no relacionamento entre irmãs 

surge frequentemente a identificação mãe/filha; é possível detectar uma ansiedade 

literária e madrilena nos muitos poemas sobre mães, choradas ou celebradas pelas 

mulheres vitorianas; os crimes da maternidade, por outro lado, estão grandemente 

ausentes desta poesia.75 

Mas não era apenas na esfera doméstica que as poetisas deste período recorriam 

a uma retórica sentimental para a obtenção de efeito poético. A maior parte dos muitos 

poemas de protesto  nomeadamente os de Mary Howitt (1799-1888), E. Barrett 

Browning (1806-1861), Caroline Norton (1808-1877), Eliza Cook (1817-1889), Dora 

                                                           
72 Ver, por exemplo, “Christina” (1851) de Dora Greenwell, Aurora Leigh (1857) de Barrett Browning e 

Goblin Market (1862) de Christina Rossetti. Como teremos oportunidade de ver, o tema do 

relacionamento forte entre irmãs é um dos mais recorrentes na lírica brontëana, reflectindo-se igualmente 

na sua escrita como um todo (ao nível pessoal e ficcional). 
73 A 'morte', como tema e como metáfora central, acompanhou de perto o percurso poético das Brontë e, 

em especial, o de Emily Brontë, em cuja lírica assume um carácter metafísico de libertação. 
74  Algumas das autoras que se debruçaram comoventemente sobre o assunto foram, entre outras, Caroline 

Clive (1801-1873) em “The Mother”, Henrietta Tindal (1818-1879) em “The Birth Wail”, Eliza Ogilvy 

(1822-1912) em “Newly Dead and Newly Born”, Augusta Webster e Alice Meynell (1847-1922) em 

vários poemas. 
75 Leighton refere duas poderosas excepções: o infanticídio impassível em “The Runaway Slave” de 

Barrett Browning e o infanticídio apenas sugerido em “The Ballad of the Were-Wolf” de Marriot Watson 

(Op. Cit., p. xxxviii). Este tema é igualmente aflorado na poesia ‘gondaliana’ de Emily Brontë. 
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Greenwell (1821-1882) e Adelaide Procter (1825-1864)  usam um registo de retórica 

emocionalmente elevado para ‘tocar’ o coração dos seus leitores, sensibilizando-os para 

as injustiças cometidas contra os mais fracos. Assim, quer o assunto fosse a exploração 

de crianças nas fábricas, dos escravos propriamente ditos, de pessoas com perturbações 

mentais, de mulheres caídas na prostituição ou de animais nos laboratórios científicos, a 

forma de chegar a um grande número de leitores era escrevendo num estilo 

compulsivamente sentimental, que implicasse cada leitor pessoalmente. Mas a acusação 

de que aquelas poetisas apenas conseguiam escrever sobre os males sociais ao estilo do 

drama doméstico era injusta pois as mulheres, através das suas actividades caritativas e 

filantrópicas, estavam realmente mais perto dos problemas sociais.76 Além disso, o 

baixo estatuto legal das mulheres de todas as classes contribuiu para que elas se 

identificassem naturalmente com os outros grupos menos privilegiados. 

Para além desta empenhada consciência social, a poesia feminina vitoriana 

mostra uma surpreendente diversidade e heterodoxia nas suas posições religiosas. 

Temos, por exemplo, os famosos hinos e cânticos de Cecil Frances Alexander (1818-

1895), de Christina Rossetti (1830-1894) e de Frances Ridley Havergal (1836-1879), 

entre outras autoras.77 C. Rossetti foi, sem dúvida, uma das grandes poetisas religiosas 

de todos os tempos: a misteriosa ansiedade de “A Christmas Carol” e a dúvida lacerante 

de “A Better Resurrection” são inigualáveis.78 É interessante notar que enquanto 

Rossetti permaneceu resolutamente fiel à Igreja Oficial inglesa, muitas outras poetisas 

se sentiram compelidas a deixá-la. A enorme atracção que o catolicismo exercia sobre as 

mulheres em geral deveu-se não apenas à grande oferta de trabalho vocacional na Igreja 

Católica mas também ao ambiente ricamente decorativo nela presente, que fornecia um 

locus para a imaginação estética (mesmo para aquela mais acentuadamente céptica).79 

No entanto, a suposição de que a poesia feminina vitoriana era caracteristicamente 

devota ou pia  uma posição defendida tanto pelos críticos contemporâneos como pelos 

                                                           
76 Ver, por exemplo, a acusação que Romney faz em Aurora Leigh de que a poetisa só conseguia escrever 

“as if / Your father were a negro, and your son / A spinner in the mills”. Cf. The Works of Elizabeth 

Barrett Browning, Op. Cit., p. 470. 
77 É nomeadamente o caso de Anne Brontë, que escreveu vários hinos religiosos inspirados em Cowper e 

em Wesley, alguns dos quais incluidos no Methodist Hymn Book. 
78 Cf. Leighton e Reynolds, Op. Cit., pp. 396-397 e 369. 
79 O ‘exotismo’ da religião católica resultava igualmente do facto de se situar fora do “establisment”, 

associada que aquela sempre esteve a tudo o que, para os ingleses, era ou estrangeiro ou irlandês ou então 

pobre.  
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actuais  é contrariada pelo número de poetisas que eram de facto agnósticas ou ateias, e 

cujos poemas exprimem a sua dissenção. A grande popularidade de Jean Ingelow (1820-

1897), Havergal e Greenwell no seu tempo tem de certo modo ensombrado as posições 

implicita ou abertamente heterodoxas de autoras como Letitia Landon, Emily Brontë e 

George Eliot (1819-1880), entre muitas outras. Poder-se-ia afirmar, a título de exemplo, 

que o característico tema de “When I am dead”, aperfeiçoado e imortalizado por C. 

Rossetti, dá origem em poetisas posteriores a um tema especificamente agnóstico ou 

ateu, da morte como um retorno aos processos naturais de decomposição e evolução.80 

Deste modo, numa altura em que a mulher estava a ser saudada como o último 

bastião dos valores da domesticidade, da castidade, da fé religiosa, da sinceridade e do 

sentimento verdadeiro, estas poetisas pareciam na realidade estar a escrever sobre 

assuntos como o desejo de evasão do lar, os amores proibidos, a dúvida religiosa, o 

fingimento ou o encobrimento pessoal, assim como sobre outros temas considerados 

subversivos (por exemplo, a reflexão filosófica). O conjunto formado pela obra destas 

poetisas  tendo constituído uma tradição forte e consciente na sua época – parece ter-se 

perdido na sua maioria ao longo da história literária. Apesar de tudo, mesmo as poucas 

vozes que sobreviveram a este esquecimento ou que foram recentemente reabilitadas  

Emily Brontë, Barrett Browning, Christina Rossetti e Charlotte Mew (1869-1928), por 

exemplo  poderão beneficiar bastante se forem lidas em conjunto com as das outras 

poetisas suas contemporâneas. 

 

No capítulo que dedica à poesia vitoriana escrita por mulheres 81, Isobel 

Armstrong procura descobrir uma tradição poética feminina que ela designa como 

‘expressiva’ e que subdivide  aproximadamente por épocas  em “Precursors”, "The 

poetics of expression” e “The poetics of myth and mask”.82 Armstrong começa 

significativamente por afirmar que não é difícil encontrar, do princípio ao fim do século 

XIX, poemas escritos por mulheres que exprimam sentimentos de protesto face à sua 

                                                           
80 A própria teoria evolucionista, difundida por Darwin e Spencer na segunda metade do século XIX, 

deve por vezes ter funcionado para muitas pessoas como uma fé ‘alternativa’. Emily Brontë parece, no 

entanto, antecipar aquele tema  em alguns dos seus poemas de reflexão mais filosófica ou panteísta, como 

é o caso de "Shall Earth no more inspire thee" (1841), de "I see around me tombstones grey" (1841) e "In 

the earth, in the earth ..." (1843). 
81 "'A Music of Thine Own'. Women's poetry – an expressive tradition?", in Victorian Poetry ..., Op. Cit., 

pp. 318-377. 
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situação 83, mas que isso não implica que possamos descrever a sua obra como estando 

inserida numa tradição de protesto ou contestação: “[...] it is too easy to describe the 

work of these very different women as a women’s tradition based on a full frontal attack 

on oppression.” 84 Mas da mesma forma que Armstrong critica os excessos da análise 

literária feminista  “[...] the nature of the particular language and form of individual 

poems becomes obliterated by the concentration on a single theme [women’s 

oppression].”85  também reconhece a dificuldade e o perigo da tentativa de construir 

uma tradição poética feminina com base numa esfera distinta de sentimento, 

sensibilidade e emoção que possa confinar ou restringir essa escrita a um modo ou 

género particular.86 Armstrong afirma que isso aconteceu durante o século XIX, quer 

por culpa das poetisas que pretendiam assegurar o seu lugar na cultura literária, quer 

pela responsabilidade dos próprios críticos literários masculinos.87 

No entanto, Armstrong afirma igualmente reconhecer que uma descrição da 

escrita feminina como ocupando uma esfera de influência particular, e funcionando no 

contexto de convenções morais e religiosas definidas, contribuiu para que a poesia 

feminina e a própria poetisa fossem mais consideradas e respeitadas no século XIX do 

que actualmente.88 O facto é que os críticos masculinos, de uma forma frequentemente 

                                                                                                                                                                          
82 Id. Ibid. 
83 Armstrong ilustra precisamente o capítulo intitulado “Precursors” com um exemplo do início do século 

 “The Marriage Vow” de Letitia Landon e outro do final do século  um excerto de A Ballad of Religion 

and Marriage de Amy Levy, citando pelo meio Elizabeth Barrett Browning com Aurora Leigh e Christina 

Rossetti com “I wish, and I wish I were a man” (Op. Cit., pp. 318-319). 
84 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 319 (a ênfase é nossa). 
85 Id. Ibid. 
86 Id. Ibid., p. 320. 
87 Id. Ibid. No Prefácio escrito por W. M. Rossetti à sua edição dos poemas de Felicia Hemans, no qual as 

qualidades convencionais atribuidas à poesia feminina  piedade, didactismo, emotividade e 

sentimentalismo  estão bem patentes: “[...] it is not only ‘feminine’ poetry (...) but also ‘female’ poetry: 

besides exhibiting the fineness and charm of womanhood, it has the monotone of mere sex. Mrs Hemans 

[...] persistently coordinate[s] the impulse of sentiment with the guiding power of morals and religion. 

Everything must convey its ‘lesson’, [...] but must at the same time have the emotional gush of a 

spontaneous sentiment.” (Cf. The Poetical Works of Felicia Hemans, ed. William Michael Rossetti, 

London, 1873, Prefatory Notice, p. xxvii). Coventry Patmore também parodia a poesia religiosa feminina, 

atribuindo-lhe aquelas mesmas qualidades convencionais (Armstrong suspeita que se trate de uma 

imitação burlesca de um dos poemas de Anne Brontë). Cf. The Angel in the House, I. ii.2, 74-75, in The 

Poems of Coventry Patmore, ed. Frederick Page, London, 1949. 
88 No início do século XIX, John Wilson (‘Christopher North’) escreveu de forma entusiástica sobre as 

‘poetisas’ no Blackwood’s Magazine; em 1848, Frederic Rowton editou um estudo respeitável sobre The 

Female Poets of Great Britain; no final do século, Eric Robertson publicou o seu English Poetesses 

(1883); W. M. Rossetti editou não apenas a obra de sua irmã e a de Felicia Hemans mas também a de 

Augusta Webster (1895). 
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complexa, tanto controlaram como contribuíram para a produção poética feminina.89 

Armstrong chama ainda a atenção para o fenómeno das poetisas oriundas das classes 

trabalhadoras, realçando a sua dificuldade ou mesmo impossibilidade de acesso aos 

apoios concedidos às outras autoras na publicação da sua obra; deste facto teria 

resultado o nosso quase total desconhecimento de autoras como Ann Hawkshaw, Louisa 

Horsfield e Ellen Johnston, entre outras ainda menos conhecidas ou mesmo 

desconhecidas.90 A obra destas revela frequentemente “[...] the difficulties of 

discovering a language in which to address both a total community and a ‘literary’ 

audience.”91 Mas se reconhecermos que as mulheres  sobretudo as da classe média  

escreviam com o sentido de pertença a um grupo particular definido pela sua 

sexualidade, incluindo ainda diferenças políticas e tipos de linguagem poética muito 

diferentes, talvez possamos considerar as poetisas vitorianas em termos da sua própria 

‘música’ ou discurso.92 

Ao perguntar-se qual poderia ter sido afinal o discurso poético típico da poetisa 

vitoriana, Armstrong afirma em primeiro lugar que essa dúvida pode ser em parte 

elucidada pelo papel de precursoras que tanto Letitia Landon como Mrs Hemans 

assumiram no início do século perante escritoras mais tardias, assim como através das 

contradições presentes na obra dessas primeiras poetisas  “[...] the dissonances 

women’s poetry created by making problematical the affective conventions and feelings 

associated with a feminine modality of experience [...].93 Em segundo lugar, Armstrong 

sugere que, por volta de meados do século, foi uma das posições estéticas mais 

dominantes do período  que ela designa como "a victorian expressive theory"  a criar 

um novo discurso que podia abarcar uma poética do feminino; muito embora as 

mulheres se tivessem relacionado com esse discurso de forma ambígua e questionadora:  

 

                                                           
89 Letitia Landon, no início da sua carreira, teria mesmo confessado a sua completa dependência da ajuda 

masculina nas tarefas de publicação (Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 322). 
90 Relativamente a Ann Hawkshaw, Armstrong salienta os seus conhecimentos e originalidade em poemas 

como Dionysius the Areopagite (1842), onde está presente a sua visão de um ‘céu’ igualitário, assim 

como os seus sonetos sobre a história britânica (1854)  nomeadamente “Why am I a slave?” e “The 

Mother to Her Starving Child”, que abordam o problema da subjugação (pp. 322-323). 
91 Cf. Armstrong, Op. Cit.,p. 323. 
92 Letitia Landon reconheceu esse facto quando escreveu, no seu poema “Stanzas on the Death of Mrs 

Hemans”, que esta tinha produzido “A music of thine own”. Cf. Victorian Women Poets. An Anthology, 

Op. Cit., pp. 43-45, ll. 35-38. 
93 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 323. 
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It was this assimilation of an aesthetic of the feminine which enabled the 

woman poet to revolutionise it from within, by using it to explore the way a 

female subject comes into being.94 

 

Deste modo, para Armstrong, a duplicidade da poesia feminina deriva da adopção 

ostensiva de um modo afectivo, frequentemente simples, piedoso e convencional, ao 

mesmo tempo que essas convenções são submetidas a uma investigação, questionadas 

ou usadas mesmo para fins inesperados  “The simpler the surface of the poem, the 

more likely it is that a second and more difficult poem will exist beneath it.”95 

 Ao abordar o papel de precursora assumido por Letitia Landon, Armstrong 

começa por referir que os três volumes de poesia por ela publicados parecem reiterar a 

influência dominante de temas italianos  The Improvisatrice (1824) 96, The Trobadour: 

Poetical Sketches of Modern Pictures; and Historical Sketches (1825) e The Venetian 

Bracelet (1829)  e que esse movimento de aproximação à Itália é retomado por 

poetisas posteriores, nomeadamente por Barrett Browning e Christina Rossetti.97 

Armstrong descreve esta atracção por aquilo que é estrangeiro ou diferente como uma 

‘tradição’ feminina importante: “[...]the association of women’s poetry with an 

‘impassioned land’ or emotional space outside the definitions and circumscriptions of 

the poet’s specific culture and nationality.” 98 Já em criança, Letitia Landon teria 

inventado um país de fantasia localizado algures em África (onde ironicamente ela 

própria viria a falecer um dia), de modo muito semelhante ao que as irmãs Brontë iriam 

fazer aquando da criação dos reinos de Gondal e Angria (este último também localizado 

em África), as terras imaginárias que deram origem a uma grande parte da sua obra 

poética.99 

                                                           
94 Id. Ibid., pp.323-324 (a ênfase é nossa). 
95 Id. Ibid., p. 324. 
96 “[...] in Italy [...] the mind is warmed from earliest childhood by all that is beautiful in Nature and 

glorious in Art. The character depicted is entirely Italian, a young female with all the loveliness, vivid 

feeling, and genius of her own impassioned land.” (Prefácio a The Improvisatrice, em Poetical Works, 2 

vols., London, 1850; citada por Armstrong, Op. Cit., p. 324). 
97 Elizabeth Barrett Browning retoma esse tema em Aurora Leigh (1856) e Christina Rossetti, no seu 

Prefácio a Monna Innominata, considera o estatuto da tradição petrarquista em relação à ‘moderna’ 

poesia feminina. 
98 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 324. 
99 Armstrong refere ainda os exemplos de Adelaide Anne Procter  cujos poemas narrativos são 

transferidos para a Provença, a Suiça e a Bélgica  e os de George Eliot, cuja composição intitulada The 

Spanish Gypsy (1868) envia a heroína de Espanha para África (p. 324). 
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 Para Armstrong, esta necessidade de movimentação para além dos limites 

culturais manifesta-se nas primeiras poetisas como “[...] a form of historical and cultural 

syncretism which both juxtaposes different cultures and reshapes relationships between 

them.” 100 Por exemplo, dentro de The Improvisatrice, Landon desenrola uma série de 

narrativas justapostas de conflito mourisco e cristão e de ‘sati’ hindu. Em Records of 

Woman (1828), Felicia Hemans reúne narrativas britânicas, francesas, indianas, alemãs, 

americanas e gregas de períodos históricos diferentes. Esta insistência pode ser vista 

como uma procura do elemento exótico, uma fuga às restrições marginalizadoras da 

sociedade burguesa; aliada como geralmente está às metáforas da prisão ou da 

escravatura, poderá ainda ser vista como uma tentativa de transcender as restrições à 

fantasia ou como um esforço para descobrir uma ‘mulher universal’ que transcenda as 

diferenças culturais. Mas, enfatiza Armstrong, “[...] it is rather to be associated with an 

attempt to discover ways of testing out the account of the feminine experienced in 

western culture by going outside its prescriptions.”101 A fuga por entre os limites está 

normalmente associada à análise de situações extremas  de clausura e sofrimento ou de 

cativeiro e escravatura.102 

 Armstrong salienta que um outro aspecto precursor está relacionado com esta 

ênfase na mulher como ‘viajante através da imaginação’: o uso da forma dramática 

como um disfarce, uma protecção contra a exposição pessoal e a exposição da 

subjectividade feminina.103 Por exemplo, The Improvisatrice de Landon consiste na 

enunciação de uma persona: é uma ‘máscara’, uma encenação, um monólogo dramático 

que resulta, em última análise, das dificuldades de aceitação sentidas pela escritora. 

Assim, segundo Armstrong, a insistência em falar usando a voz de outra mulher  desde 

Hemans a Augusta Webster e Amy Levy  pode ser considerada um fenómeno 

precursor da própria teoria e prática poéticas masculinas que iniciaram o monólogo 

                                                           
100 Cf. Armstrong, Op. Cit., p.324.  
101 Id. Ibid., p. 325. 
102 Esta análise de situações extremas, como as da ‘guerra’ e do ‘cativeiro’ (a falta de liberdade real e 

simbólica) está, por exemplo, muito presente na poesia ‘gondaliana’ de Anne e de Emily Brontë, mas 

sobretudo nos poemas desta última. 
103 Id. Ibid. A lírica brontëana, nomeadamente nos poemas de carácter fictício ou ficcional (associados às 

narrativas de Angria e de Gondal, mas não só), faz um uso frequente das formas (melo)dramáticas 

(dialogadas ou monologadas), parecendo assim confirmar essa 'tradição' feminina. 
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dramático durante o período vitoriano.104 Tal ‘máscara’ ou disfarce parece ser 

inerentemente necessário à mulher que se expõe como escritora: “The adoption of the 

mask appears to involve a displacement of feminine subjectivity, almost a travestying of 

femininity, [...]”.105 Um dos primeiros poemas conhecidos de Charlotte Brontë consiste 

precisamente num monólogo enunciado pela mulher de Pôncio Pilatos 106; Augusta 

Webster escreveu igualmente um drama em miniatura entre Pilatos e sua mulher, no 

qual o papel desta e a sua posição moral se distinguem radicalmente das do homem; 

tanto uma escritora como outra parecem questionar a função da mulher como obrigada a 

identificar-se com o marido (assim como com o cristianismo ortodoxo). Armstrong 

refere ainda o tema de um poema de Christina Rossetti  “Winter: My Secret”  como 

sendo sobre o encobrimento ou ‘máscara’, defendendo consequentemente a teoria de 

terem sido as poetisas as verdadeiras ‘inventoras’ do monólogo dramático.107 

 Para Armstrong, “The projection of self into roles is not, [...], really opposed to 

the axioms of expressive theory which assumes the projection of feeling and emotion 

onto or into an object, [...]” 108, não sendo assim de estranhar que considere a procura de 

Landon por uma “impassioned land” como um autêntico espaço para a expressão 

emotiva. O valor atribuído à emoção é primeiramente identificável pelo uso frequente e 

precursor que Landon faz da metáfora designada por Armstrong como “the responsively 

vibrating string or chord of feeling” 109 e que, segundo ela, se tornou comum também 

em poetisas posteriores. Na elegia que dedicou a Mrs Hemans, Landon escreve 

:”Wound to a pitch too exquisite, / The soul’s fine chords are wrung; / With misery and 

melody / They are too highly strung” 110; esta metáfora da corda (musical) que vibra 

com emoção no interior da alma feminina iria ressoar em composições futuras. Uma 

outra figura a ela associada, e dela derivando em parte, é a de "air" (ar ou ária)  

                                                           
104 “The frequent adoption of a dramatised voice by male poets in the Victorian period is, of course, to be 

connected with dramatic theories of poetry. But Landon’s and Hemans’s work predates these theories 

[...]” (Armstrong, Op. Cit., p. 325). 
105 Id. Ibid. 
106 O poema, publicado em 1846, intitula-se “Pilate’s Wife’s Dream” (“I’ve quenched my lamp, I struck it 

in that start”), em The Poems of Charlotte Brontë, Tom Winnifrith (ed.), Oxford, 1984, p. 3. 
107 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 326. 
108 Id. Ibid. 
109 Armstrong afirma que essa metáfora usada por Landon poderá ter sido influenciada pelas leituras que 

ela teria feito de David Hume sobre a natureza das sensações (Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 326). 
110 O poema, publicado em 1838, intitula-se “Stanzas on the Death of Mrs Hemans” (Landon citada por 

Armstrong, Op. Cit.,p. 326).  
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respiração, inspiração, vida, vento, brisa, suspiro, canção; todos estes sentidos estão 

presentes naquela elegia, onde figuram como uma criatividade feminina sensível e 

organizada; “It is the breath of the body and the breath as spirit [...] an apt figure for the 

release of feeling which cannot find external form.” 111 Por este motivo, a teoria 

expressiva tendeu a apoiar e a consolidar essa figura. 

 Armstrong detecta ainda uma espécie de estratégia de distanciamento na obra de 

Landon, sobretudo no uso de certos tempos verbais nas suas narrativas líricas, 

nomeadamente em “The Indian Bride”: 

 

The tenses here foreground and investigate a world of intense sensation and 

emotion [...] the temporal space of the affective moment, the emotional space 

occurring just before or just after something has happened.112 

 

Por seu turno, Felicia Hemans procurou sobretudo representar a condição extrema de 

desintegração que ocorre quando certas coacções são exercidas sobre a consciência 

feminina; por exemplo, “Arabella Stuart” em Records of Woman é um monólogo 

enunciado por uma mulher no cativeiro (devido a motivos políticos), cuja mente 

perturbada se esforça em vão por evocar um passado coerente.113 Mas ao escrever 

abertamente sobre política, guerra, emigração e liberdade, Hemans assumiu apenas uma 

das atitudes ou respostas possíveis. Tal como afirma Isobel Armstrong, 

 
[...] the politics of women’s poetry in this century cannot necessarily be 

associated with the uncovering of particular political positions but rather with a 

set of strategies or negotiations with conventions and constraints.114 

 

Deste modo, Armstrong defende que por volta de meados do século XIX teria 

surgido uma outra orientação na poesia feminina, por ela designada como a poética da 

expressão 115, que apesar de tudo explora o legado deixado por escritoras românticas 

tardias como Landon e Hemans (“[...] the basis on which a woman’s tradition can be 

                                                           
111 Cf. Armstrong, Op. Cit., pp. 326-327. Esta tradição parece estar presente nas próprias Brontë: tanto a 

metáfora da ‘corda musical’ como a do ‘ar’ ou ‘vento’ surgem repetidamente na poesia de Emily Brontë e, 

por vezes, de forma aliada. Mas é sobretudo o vento que assume o papel mais preponderante, não apenas 

como elemento vital mas principalmente como ‘inspiração’ (poética). 
112 Id. Ibid., p. 327. 
113 Muitas das composições de carácter ficcional escritas por Charlotte Brontë abordam igualmente as 

múltiplas coacções e limitações impostas às mulheres, fazendo do 'cativeiro' uma metáfora quase 

intemporal da condição feminina. 
114 Id. Ibid.,p. 332 (a ênfase é nossa). 
115 “The Poetics of Expression” (cf. Armstrong, Op. Cit., p.332). 
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constructed [...]”)116. As poetisas vitorianas e românticas parecem partilhar estratégias 

comuns, assim como a capacidade de produzir poemas com um aspecto exterior de 

aparente simplicidade moral e emocional, que na realidade sondam questões mais 

complexas: “[...] the poem of the affective moment and its relation to moral convention 

and religious and cultural constraint.” 117 Armstrong analisa, a título de exemplo, três 

composições escritas respectivamente por Anne, Charlotte e Emily Brontë e ainda um 

grupo de poemas por Adelaide Anne Procter. Relativamente às primeiras, afirma o 

seguinte: 

It is remarkable how resourcefully the three Brontës, each of them highly 

individual writers (though Anne and Charlotte at least, politically conservative) 

follow Mrs Hemans in exploring consciousness under duress, imprisoned 

within limit, [...] 118 

 

Armstrong coloca, assim, as irmãs Brontë numa espécie de tradição poética feminina 

que vai para além da esfera do meramente político, embora possa ser igualmente 

questionadora e anti-convencional. 

 Isobel Armstrong classifica Anne Brontë (1820-1849) como uma poetisa de 

grande subtileza e de alcance bastante mais alargado do que frequentemente se julga, 

devido sobretudo à forma pessoal e indirecta como soube pôr em causa algumas das 

convenções da lírica religiosa e didáctica do seu tempo: “[she] negotiated the sobriety of 

the religious and didactic lyric to suggest precisely where its conventions are most 

painful and intransigent by not breaking these conventions, but by simply following 

through their logic.”119 Armstrong refere, a título introdutório, que “If this be all” 120  

um poema sobre a inevitabilidade do sofrimento  termina com um desafio a Deus para 

que lhe conceda a força necessária para resistir ou então que a liberte desse sofrimento 

através da morte. Um outro poema de Anne  “Song” (ou “We know where deepest lies 

the snow”) 121  parece falar sobre a inevitabilidade da opressão, mesmo se senhor e 

escravo, caçadores e presa, revertem as suas posições; o sujeito escolhe a vida 

sobressaltada da lebre em vez da crueldade dos mastins e termina enaltecendo a 

                                                           
116 Id. Ibid., p.333. 
117 Id. Ibid. (a ênfase é nossa). 
118 Id. Ibid., p. 332 (a ênfase é nossa). 
119 Id. Ibid., p.333. 
120 Poema composto por Anne em Maio de 1845. Cf. The Poems of Anne Brontë: A New Text and 

Commentary, Edward Chitham (ed.), Macmillan, Basingstoke, 1979, pp. 111-112. 
121 Poema escrito em Setembro de 1845. Cf. The Poems, Op. Cit., p. 121. 
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vivência fora-da-lei que só o oprimido conhece, recusando de forma intransigente o 

conhecimento proporcionado pelo poder. 

 No entanto, Armstrong prefere escolher um exemplo mais abertamente 

convencional como ilustração do talento que Anne demonstra para reverter uma posição 

ortodoxa; trata-se de um poema pastoral  “both of the affective moment and the moral 

lesson” 122  intitulado “The Arbour” 123. O alcance do poema depende da descoberta de 

uma experiência perceptual e psicológica enganadora que é escondida do leitor do 

mesmo modo que a descoberta do erro cometido pela escritora é adiada até ao seu 

reconhecimento final. A segurança, protecção e fecundidade de um caramanchão (o 

abrigo) ocasiona um momento de escape emocional e de devaneio, que é quebrado pela 

ocorrência de um truque perceptual ou omissão; aquilo que parecia ser “Summer’s very 

breath” acontece quando “snow is on the ground” 124; a conclusão do poema censura o 

sujeito por ter alimentado um sentimento fictício ou artificial ligado às metáforas 

convencionais sobre as estações e que constitui um escape, através da fantasia, das 

agruras de um Inverno gelado presente (“And winter’s chill is on my heart  / How can I 

dream of future bliss?” 125). Segundo Armstrong, a reclusão do abrigo gelado  

“Confined by such a chain as this” 126  é vista de duas formas possíveis no final do 

poema: “The wintry enclosure is a material imprisonment, holding the soul in thrall. On 

the other hand it is a paradoxical context of rebirth, [...]” 127. Ela afirma, assim, que este 

poema aparentemente dócil constitui “[...] a sustained pun on the sense of confinement 

as imprisonment and confinement as gestation in the womb, one sterile, the other 

creative.” 128 

 O poema de Charlotte Brontë (1816-1855) que Armstrong escolhe para fazer a 

sua análise  “The Lonely Lady” 129  também apresenta como figura estrutural o 

sentimento de reclusão, mas sobretudo como experiência psicológica. A heroína é uma 

                                                           
122 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 333. Armstrong salienta, deste modo, duas das convenções mais 

importantes da tradição poética feminina: a expressão da emoção e o propósito didáctico. 
123 Poema não datado (mas publicado em 1846). Cf. The Poems, Op. Cit., pp. 110-111. 
124 Id. Ibid. 
125 Id. Ibid. 
126 Id. Ibid. 
127 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 334. 
128 Id. Ibid. 
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senhora solitária e retirada em casa, que insone e cansada das tarefas femininas de fazer 

renda e tocar música (“Wearied with airy task”), exprime a tensão dos seus sentimentos 

através dos “quivering strings” da harpa, que também acaba por abandonar. Esta 

metáfora caracteristicamente feminina surge aqui e acolá no poema, inclusivamente na 

corda do relógio que entediantemente marca a passagem de um tempo interminável. 

Apenas no final nos é dada, e de modo indirecto, uma pista explicativa do seu estado de 

espírito ([...] Weary with weeping, / Heart-sick of Life, she sought for death in 

sleeping.” 130): é-nos sugerido que o incendiar de uma batalha distante se reflecte no 

pôr-do-sol ‘ensanguentado’ observado pela senhora e que a sua histeria resulta da 

ansiedade sentida em relação ao desfecho daquela que foi a causa do seu isolamento. A 

imagem reflectida no céu parece ser um prenúncio de desgraça  “The last ray tinged 

with blood  [...] / So strange the semblance gory, [...] given / [...] by that red 

heaven.”131 Armstrong conclui que esta metáfora estabelece uma afinidade estranha 

entre a histeria e a guerra no poema de Charlotte: “[...] hysteria and warefare have an 

uncanny affinity. The metaphor gives them a blood relationship.” 132 

 A composição de Emily Brontë (1818-1848) seleccionada por Armstrong para 

ilustrar a reclusão como figura estrutural, embora a um nível mais simbólico do que 

psicológico, foi a famosa “Enough of Thought, Philosopher”.133 Ela começa por afirmar 

que a simples oposição entre céu e inferno, “vanquished Good” e “victorious ill” (tão 

citada pelos críticos) é enganadora. O poema é um monólogo que inclui um diálogo 

dentro de si, o que torna problemática logo à partida a identidade que o próprio 

personagem deseja ‘perder’. Para Armstrong, “The Philosopher who speaks these lines 

is an aspect of the speaker’s self, and the ‘I’ which resounds through the poem splits and 

fragments into separate experiences and definitions.”134 Quando o Filósofo descreve ao 

sujeito a visão de um Espírito, aquele responde dirigindo-se ao Filósofo como ‘vidente’; 

ora, nesta troca, o sujeito parece incluir dentro de si os três personagens: vidente, 

                                                                                                                                                                          
129 “The Lonely Lady” ou “She was alone that evening ...” foi composto por Charlotte em Maio de 1837. 

Cf. The Poems of Charlotte Brontë, ed. Tom Winnifrith, Basil Blackwell, Oxford and New York, 1984, 

pp. 202-203. 
130 Id. Ibid. 
131 Id. Ibid. 
132 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 335. A ênfase é nossa. 
133 Poema composto por Emily em Fevereiro de 1845. Cf. The Poems of Emily Brontë, eds. Derek Roper 

e Edward Chitham, Clarendon Press, Oxford, 1995, pp. 164-166. 
134 Cf. Armstrong, p. 335. A ênfase é nossa. 
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filósofo e espírito; daí a afirmação anterior de que “Three gods, within this little frame, / 

Are warring, night and day”.135 A ‘identidade’ está, assim, num conflito violento 

permanente, que o sujeito tem consciência que só será resolvido com a sua ‘perda’ 

definitiva, isto é, com a morte (aliás, desejada várias vezes ao longo do poema). 

Armstrong interpreta este conflito como uma recusa da aceitação das associações 

estritamente femininas a que o elemento espiritual ("the Spirit") está sujeito; recusa essa 

presente em “[...] the powerful energies of Emily Brontë’s poetry, which push the hymn-

like form of her stanzas towards violence”,136 o que para ela equivale a reafirmar o 

terrível dualismo dos termos utilizados  “heaven or hell, spirit or man, male or female, 

a gendered or an ungendered world [...]”.137 

Uma outra autora  Adelaide Anne Procter (1825-1864)  parece representar 

para Armstrong os interesses mais comuns da poetisa (ou da mulher que escreve poesia) 

nas décadas que vão de 1840 a 1860. Tal como Hemans, Procter também escreveu sobre 

assuntos políticos, particularmente sobre a opressão e o sofrimento dos mais pobres 138 e 

sobre as complexidades do relacionamento entre senhor e escravo 139, mas também 

sobre a guerra da Crimeia.140 Tal como Landon, usou o poema narrativo externo e a 

lírica didáctica para abordar, entre outros aspectos, o lugar e o deslocamento da mulher 

numa dada cultura.141 Tendo iniciado a sua carreira como escritora em Household 

Words e All the Year Around, publicações associadas ao radicalismo popular, Procter 

converteu-se ao catolicismo em 1851. Armstrong sugere que esta conversão teria 

influenciado a sua escrita, que se serve de uma teoria expressiva da poesia como veículo 

da emoção:  

 

Procter’s poetry takes up the feminised expressive figures of the musical 

vibration as the epitome of feeling, and breath or breathing, air and spirit, as 

                                                           
135 Cf. Emily Brontë, The Poems, Id. Ibid. 
136 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 336. 
137 Id. Ibid. Conforme se verá mais adiante (na Parte II deste trabalho), esta interpretação avançada por 

Isobel Armstrong não é totalmente coincidente com a que nós sugerimos para este complexo, mas 

profundamente revelador, poema de Emily Brontë. 
138 Salientam-se os seguintes poemas: “The Cradle Song of the Poor” e “The Homeless Poor”. Cf. 

Leighton e Reynolds, An Anthology, Op. Cit., pp. 336-337. 
139 Por exemplo, o poema intitulado “King and Slave”. 
140 Destacam-se “The Lesson of the War” e “The Two Spirits”. 
141 Armstrong salienta “A Parting”, “A Woman’s Answer” e “Envy”. Ver a antologia de Leighton e 

Reynolds, Op. Cit., pp. 317-318 e 337-338. 
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the representation of the imprisoned life of emotion needing to escape or to 

take form.142 

 

Em alguns dos seus melhores poemas, Procter escreve com ansiedade sobre a natureza 

da expressão poética, como em “A Lost Chord”, “Hush!” (sobre o silêncio e os sons da 

imaginação interna), “Unexpressed” (sobre a incapacidade de articulação e a natureza 

efémera da linguagem) e “Words” (sobre a fragilidade da linguagem).143 Deste modo, o 

‘momento expressivo’ é tornado problemático quando as diferentes poetisas tentam 

lidar com as ambiguidades da poética expressiva dominante. Tal como afirma 

Armstrong, 

 

Expressive theory becomes morbid either when the overflow of feeling is in 

excess or when it is unable to flow at all, and repressed into a secret 

underground life. For expressive theory is above all an aesthetics of the secret, 

the hidden experience, because the feeling which is prior to language gives 

language a secondary status and is often written of as if it cannot take linguistic 

form at all.144 

 

Armstrong faz referência a este desajustamento entre a emoção e a linguagem 

durante o momento expressivo: “Emotion remains secret, inaccessible, hidden. There is 

always a barrier to its expression.” 145 É em ocasiões como esta que a poética expressiva 

se torna quase patológica, ao ponto de conduzir o poeta a um estado de loucura. Além 

disso, sugere Armstrong, existe na estética vitoriana uma necessidade quase teológica de 

manter uma dada reserva, “a refusal to bring forth an excess of feeling and an assent to 

hidden meaning.” 146 Armstrong descreve os dois processos mentais implícitos nesta 

projecção expressiva efectuada pelos poetas vitorianos, do seguinte modo: Em primeiro 

lugar, se a mente não consegue encontrar um equivalente a si própria e uma forma 

representativa, terá lugar uma disjunção entre os sentimentos secretos da mente e a sua 

                                                           
142 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 337 (a ênfase é nossa). 
143 Ver Leighton e Reynolds, pp. 316-317. Na sua lírica, Charlotte e Emily Brontë também reflectem 

frequentemente sobre a natureza da expressão poética; quer especificamente sobre o papel da imaginação, 

quer sobre a incapacidade de articulação que por vezes afecta a sua escrita. Elas parecem, assim, seguir 

em certa medida a tradição de escrita encetada por poetisas como Procter. 
144 Id. Ibid., p. 339 (a ênfase é nossa). Armstrong resume deste modo a poética expressiva dominante: 

“Victorian expressive theory is affective and of the emotions. It is concerned with feeling. It 

psychologised, subjectivised and often moralised the firm epistemological base of Romantic theory, 

though its warrant was in Wordsworth’s spontaneous overflow of feeling. [...]” (Id. Ibid., p. 340). 
145 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 341. 
146 Id. Ibid. Armstrong acrescenta o seguinte: “Keble’s theory of symbol speaks of the concealing as well 

as the revealing nature of symbol. Christian meaning should not be carelessly exposed to misprision (and 

to democratic reading).” (Id. Ibid., a ênfase é nossa). 
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forma de representação; esta transforma-se na própria barreira que o sentimento aposta 

em quebrar. Em segundo lugar, a partir do momento em que o símbolo representacional 

é ao mesmo tempo o meio de expressão e a forma de repressão, os actos de exprimir e 

de reprimir tornam-se interdependentes; por outras palavras, “The overflow of secret 

and hidden feeling creates the barriers which bind and limit it, while the limits enable 

the overflow of feeling.” 147 Para Armstrong, este fenómeno explica o mal-estar e a 

frustração desses escritores e as consequentes ambiguidades da sua escrita.148 

Ao referir-se a uma outra poetisa vitoriana  Dora Greenwell (1821-1882) e ao 

ensaio que esta escreveu sobre a situação das mulheres solteiras 149, Isobel Armstrong 

salienta a comparação feita entre, por um lado, o secretismo e a reserva exigidos às 

mulheres na vida social e, por outro, a abertura expressiva da sua arte:  

 

In poetry the female subjectivity is to be defined by its capacity to create 

through writing a self which is commensurate with the ‘secret’ identity 

concealed in social dealings. 150 

 

Mas, paradoxalmente, o poema é uma forma de expressão da subjectividade feminina 

através da sua própria capacidade tanto para esconder como para revelar, tal como 

parece sugerir Greenwell: “ [...] in the poem [...] a living soul, a living voice, should 

seem to greet us; a voice so sad, so truthful, so earnest, that we have felt as if some 

intimate secret were at once communicated and withheld, [...]”151. Dora Greenwell 

defende a introdução da sensibilidade feminina tanto na arte como na vida, com a 

diferença de que a vida moderna tende a dificultar a expressão dessa subjectividade, 

contrariando-a e frustrando-a de tal modo que se verifica uma disjunção, tal como na 

própria teoria expressiva, entre a experiência interior e a ‘forma’ exterior (“to bring her 

external existence into harmony with her inner life”152). Além disso, Greenwell refere-se 

às capacidades superiores de compreensão possuídas pelas mulheres, a capacidade 

                                                           
147 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 341. 
148 Armstrong considera o fenómeno por ela descrito como sendo radicalmente diferente da teoria sobre a 

‘repressão’ de Freud  “because it assumes a consciously known experience which is inexpressible 

because the verbal forms of language are inedequate, ineffable.” (Id. Ibid., p. 342). 
149 Ensaio intitulado “Our Single Women” e primeiramente publicado na North British Review em 1860. 

Tendo apoiado várias causas sociais ao longo da sua vida, nomeadamente a educação dos ‘atrasados 

mentais’, a liga anti-vivissecção, a educação das raparigas e o direito das mulheres ao trabalho (assim 

como o movimento sufragista), Greenwell deixou as suas impressões em numerosos ensaios. 
150 Cf. Armstrong, Op. Cit., p.342 (a ênfase é nossa). 
151 Cf. Dora Greenwell, Essays, London and New York, 1866, pp. 3-4 (a ênfase é nossa). 
152 Id. Ibid., p. 4. 
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expressiva de se projectarem sobre condições psicológicas diferentes  “[...] the 

dramatic faculty by means of which she so readily makes the feelings of others her own 

[...]”153. Armstrong detecta tanto nos poemas duplos de Greenwell como naquele seu 

‘ensaio’ a mesma ideologia, por um lado conservadora mas por outro subversiva; por 

um lado, o movimento agressivo do sujeito poético para fora de si mesmo mas, por 

outro, a vida escondida e secreta do sentimento  ambos sancionados pelas teorias 

‘expressivas’ da consciência: 

 
Thus the woman poet’s negotiation of the aesthetics of secrecy and its 

contradictions is highly complex, and always deeply concerned with struggle 

and limit, transgression and boundary, silence and language. 154 

 

 Concluindo a sua análise do que designa como “the poetics of expression”, 

Armstrong dedica várias páginas exclusivamente à poesia de Christina Rossetti, que 

considera extremamente reveladora da experiência feminina no que diz respeito às 

questões da livre expressão (ou da repressão) do desejo e da sexualidade da mulher 

solteira. Armstrong defende, no entanto, que Rossetti teria redefinido radicalmente quer 

a lírica religiosa quer a lírica amorosa do seu tempo (tal como Greenwell ou Ingelow) 

não tanto de forma directa e abertamente polémica (embora a sua obra também contenha 

bastantes exemplos disso) mas sobretudo de um modo caracteristicamente subtil e 

indirecto. Por exemplo, no modo como ela escreve sobre a barreira, tanto fisiológica 

como social, entre as mulheres e os homens, entre ela própria e o objecto da sua paixão 

sexual ou espiritual.155 

Embora os primeiros poemas de Christina Rossetti abordem efectivamente 

questões sociais como a ilegitimidade, a prostituição, o contrato matrimonial e a dupla 

moral sexual (“The Iniquity of the Fathers upon the Children”, “Love from the North”, 

“Cousin Kate”, “Noble Sisters”, “Maude Clare”, “Triad”) 156, e eventualmente 

apresentem a própria poetisa como alguém situado de fora, excluído ou marginalizado 

                                                           
153 Id. Ibid., p. 45 (a ênfase é nossa). 
154 Cf. Armstrong, Op. Cit.,p. 344 (a ênfase é nossa). 
155 Nas palavras de Armstrong, “Certainly Christina Rossetti’s work yields enough, at the level of direct 

statement, about sexual, social and economic matters for one to be sure that she thought of herself as a 

‘woman’ writer and indeed saw that she was marginalised as one by the very nature of her situation.”; no 

entanto, “The ‘barrier’ as the topic of expressive theory is explored, necessarily indirectly, by Rossetti, 

Greenwell and Ingelow. [...] How they do this, [...] is perhaps more fundamental to the nature of Victorian 

women’s poetry than any of the direct accounts of women’s experience to be found in their poems.” (Op. 

Cit., pp. 345-346). 
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(“Shut Out” e “At Home”),157 Armstrong afirma que a sua lírica de um modo geral 

parece querer resistir ou eludir-se deliberadamente a uma análise directa por parte do 

leitor: “The seeming sourcelessness and contextlessness of lyric, its impersonal reserve, 

its secrecy, is the form Rossetti chose.” 158 Assim, para ela, uma parte do segredo de 

Goblin Market (também o título do poema que inicia este primeiro volume de C. 

Rossetti) reside precisamente no discurso feminino questionador que ele mascara ou 

encobre: C. Rossetti expõe o conflito moral e sexual (implícito no desejo pelo fruto 

proibido, metaforicamente incipiente na teoria expressiva) através do contexto feérico 

da tentação oferecida pelos duendes às duas raparigas (Lizzie e Laura).159 Também nos 

seus poemas mais curtos, como “Winter: My Secret” (sobre secretismo e reserva, 

proibição, tabu, revelação e encobrimento), Armstrong detecta o tal discurso feminino 

que reage à estética conflitante da expressão e da repressão, do transbordar e da barreira: 

 

The theological concept of reserve, of keeping back, which is openly accepted 

by Keble as a poetic principle seems to be a principle of these lyrics, and yet 

they disclose the struggle and difficulty Greenwell described as the founding 

moment of feminine consciousness. They come to be about reserve, the struggle 

to express and not to express, to resist and not to resist.160 

 

 Ao terminar a sua análise, Armstrong afirma que no final do século XIX a escrita 

poética feminina parece subdividir-se na poesia que é escrita com uma ‘máscara’ e 

naquela que é escrita sem esse processo de encobrimento do sujeito poético, mas que faz 

na mesma uso daquilo que ela designou como poema duplo (“the expressive ‘I’ 

speaking in parallel with another poem emerging out of the same words which 

contradicts and questions the limits of that subjectivity.”).161 Assim, no capítulo 

intitulado “The poetics of myth and mask”, ela agrupa, por um lado, as poetisas que não 

aparentam usar a ‘máscara’(tal como Elizabeth Barrett Browning, George Eliot ou 

Mathilde Blind) e, por outro, aquelas que (como Christina Rossetti, Augusta Webster e 

Amy Levy) adoptam o ‘monólogo dramático’ como disfarce.162 No entanto, Armstrong 

                                                                                                                                                                          
156 Ver a antologia de Leighton e Reynolds, Op. Cit., pp. 390-392. 
157 Id. Ibid., pp. 372-373. 
158 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 346. 
159 “Laura is like one of Keble’s poets. She will go mad or die unless she can carry out her desires and 

consume the fruit once more [...] The symbolic representation turns out to be illusory, the false 

equivalence of a dream.” (Op. Cit., pp. 349-350). 
160 Cf. Armstrong, Op. Cit., p. 352. 
161 Cf. Armstrong, Op. Cit., pp. 367-368. 
162 Ver pp. 367-377. 
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ressalva que as primeiras fazem uso em vez daquilo que ela apelida de"poetics of myth": 

por exemplo, Barrett Browning escreve sem máscara acerca do mito cristão, cujos ideais 

e dogmas ela parece contestar, recriando os seus próprios mitos femininos 163; do 

mesmo modo, George Eliot procura explorar o mito de um novo matriarcado na sua 

tentativa de colocar o ‘princípio feminino’ na origem de um novo mito humanista.164 

 Armstrong sugere, assim, que as poetisas que se estabeleceram no último quartel 

do século passaram a desenvolver esta nova e poderosa tradição de forma mais aberta e 

múltipla, embora a ênfase na intensidade e na ambiguidade da expressão poética 

afectiva se tenha tornado menor visto que estas mulheres (ao contrário das suas 

antecessoras) já não tinham tanta necessidade de suprimir ou de esconder os seus 

sentimentos.165  

                                                           
163 Nas palavras de Armstrong, “In Aurora Leigh she achieves the double feat of writing ‘without mask’ 

and of rewriting Christian myth. [...] Through Marion the Christian myth is transformed, for Marion takes 

on not only the attributes of Mary as mother with child but also the attributes of Christ, who is through her 

persistently gendered as a woman.” (Op. Cit., pp. 368-369). 
164 “[...] in The Spanish Gypsy (1868) [...] George Eliot attempted to write the first humanist epic by a 

woman. [...] Fedalma ... take[s] up the mission of leading the Gipsy race to unity in Africa. At the heart of 

the poem is a question about the extent to which women are capable of producing a powerfully 

imaginative national myth about unity and cohesion, a matriarchal myth.” (Op. Cit., pp. 370-372). 
165 Ao referir-se a autoras como Mathilde Blind, Augusta Webster e Amy Levy, Armstrong  salienta que 

as imagens poéticas ‘expressivas’ tradicionais, aliadas à respiração, ao ar e à música, se vão esbatendo: 

“The expressive rather than the suppressive aspect of expressive theory allows [...] a far more overt 

critique of the cultural construction of the feminine subject than the powerfully coded, secret and indirect 

manoeuvres with affective experience which go on  [...] in the earlier period.” (Op. Cit., pp. 372-373). 



 

 

2.3  Posicionamento histórico e crítico da lírica brontëana. 

 

Numa antologia de poesia vitoriana publicada por J.R. Watson 1 em 1982, Anne 

Brontë e quatro poemas seus  “Lines composed in a Wood on a Windy Day”, “The 

Captive Dove”, “Memory” e “The Arbour”  surgem classificados sob a designação 

genérica de “Early Victorian (1837-1851)”.2 O mesmo acontece a Emily Brontë e a 

cinco poemas seus  “R. Alcona to J. Brenzaida”, “Love and Friendship”, “’In 

Summer’s Mellow Midnight’”, “’Death that struck when I was most confiding’” e “’No 

coward soul is mine’”. Charlotte Brontë, por seu turno, não faz sequer parte da lista de 

nomes que surgem sob a designação de “Early Victorian”, que inclui composições de 

poetas tão díspares como Alfred Tennyson, John Clare, William Barnes, Robert 

Browning, Elizabeth Barrett, Thomas Hood, Dante G. Rossetti, Charles Mackay, Arthur 

H. Clough e Matthew Arnold. Aquilo que podemos concluir desta classificação e desta 

selecção, em primeiro lugar, é que Anne e Emily Brontë são as únicas autoras femininas 

 para além de Elizabeth Barrett Browning com direito a lugar de destaque no 

conjunto da lírica vitoriana deste período.3 Em segundo lugar, podemos inferir que a 

obra poética de Charlotte Brontë é completamente ignorada ou menosprezada, e não 

apenas em relação à das suas irmãs. 

Aquelas são, assim, classificadas como as primeiras poetisas vitorianas e as suas 

características poéticas específicas identificadas com as do período definido deste modo 

por Watson: 

 

Between 1837 and 1851 there seems to be an unsettled, exploratory feel about 

the poetry. There is the awareness of a new age, but there is also a looking 

back [...]. [There are] several regional poets whose work [...] celebrates the 

individuality of place [...]. [There is] an unmistakable voice [...], the rapture of 

Anne Brontë. [...] poverty and social unrest, and the miseries of the 1840s [...] 

found in both Hood and Elizabeth Barrett Browning. [...] Art and religion, 

                                                           
1 Cf. J.R. Watson (ed.), Everyman’s Book of Victorian Verse, J. M. Dent & Sons Ltd, London, Melbourne 

and Toronto, 1982. 
2 As outras designações escolhidas por J.R. Watson são as seguintes: “Mid-Victorian (1851-67)”, “High 

Victorian (1867-1885)” e “Fin de Siècle (1885-1901)”. 
3 Para além disso, e inexplicavelmente, Anne Brontë surge cronologicamente primeiro em relação a Emily 

Brontë (Será isto devido ao facto de J.R. Watson considerar que a lírica de Anne se encontra mais 

‘próxima’ dos temas e formas poéticas do século XVIII?). 
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social conditions; the past, the present: the poetry of the early Victorian period 

points all ways.4 

 

Esta análise parece-nos correcta mas talvez demasiado vaga  se tivermos em 

consideração a certeza com que Watson apresenta as datas para este período. Aliado à 

consciência de uma nova idade, Watson nota o carácter não definitivo e exploratório da 

poesia vitoriana nesta fase inicial, que parece apontar em todos os sentidos, ou seja, 

ainda sem um rumo definitivo. Relativamente ao seu critério de selecção dos poemas de 

Anne e de Emily Brontë atrás referidos, podemos afirmar que se trata de uma escolha 

algo convencional que, aliás, nem sequer contempla as composições mais famosas de 

uma e de outra autora.5 No entanto, estas omissões não nos parecem apresentar uma 

gravidade tão grande como outras que ocorrem em pequenas antologias de poesia 

vitoriana que não incluem as Brontë ou que ignoram pura e simplesmente as autoras 

femininas.6 

 Se consultarmos uma outra obra referencial, embora de âmbito já muito mais 

alargado  The Norton Anthology of English Literature 7 –  podemos ver incluídas sob a 

descrição “Romantic Lyric Poets” autoras como Anna Laetitia Barbauld, Charlotte 

Smith, Joanna Baillie e Felicia Hemans, ao passo que com o título “The Victorian Age 

(1830-1901)” aparecem apenas os nomes de Elizabeth Barrett Browning, de Emily 

Brontë e de Christina Rossetti (no índice, o de Emily surge logo a seguir ao de Robert 

Browning). Mas também nesta antologia de alcance considerável o destaque dado a uma 

Brontë é acentuadamente inferior ao conferido a outras autoras contemporâneas. Para 

além do facto de Charlotte e Anne Brontë não serem sequer contempladas, acresce que o 

número de poemas de Emily (seis) é quase insignificante comparado com o de Barrett 

Browning (treze) e sobretudo com o de Christina Rossetti (vinte). Como é inevitável, 

                                                           
4 Cf. Watson, Op. Cit., “Introduction”, p. xx (a ênfase é nossa). 
5 Referimo-nos, nomeadamente, a “Self-Congratulation”, “Self-Communion” e a “Last Lines” de Anne 

Brontë e a “Plead for Me”, “The Philosopher”, “The Prisoner  A Fragment” e “Often rebuked, ...” de 

Emily Brontë. 
6 Podemos referir, a título de exemplo, The Everyman Book of Victorian Verse: The Post-Romantics 

(1992), editado por Donald Thomas, Everyman, London, 1994. Thomas inclui apenas autores masculinos 

 Tennyson, Browning, Arnold, Clough e Swinburne  sob a designação de ‘Victorian Post- Romantics’. 
7 Cf. The Norton Anthology of English Literature (1962), M. H. Abrams (general Editor), W. W. Norton 

& Company, New York and London, Sixth Edition, vol. 2, 1993. 
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este critério de selecção restrito leva à exclusão de composições de primeira importância 

na vasta obra poética de Emily (que inclui à volta de duzentos poemas).8 

 Mas mesmo nas antologias consagradas exclusivamente à literatura feminina se 

pode notar este grande esquecimento ou menosprezo pela obra poética das Brontë, em 

especial pela produzida por Charlotte e por Anne Brontë. The Norton Anthology of 

Literature by Women 9, obra de referência fundamental para a crítica feminista, embora 

seleccione treze dos mais representativos poemas de Emily Brontë10 e inclua o texto 

integral de Jane Eyre de Charlotte Brontë, exclui por completo a obra  quer poética 

quer narrativa  de Anne Brontë. Gilbert e Gubar cedem, deste modo, à lógica das 

classificações literárias convencionais, ao não procurarem dar a conhecer outras facetas 

das autoras seleccionadas (nomeadamente, a faceta lírica ou poética de Charlotte 

Brontë) e também outras poetisas menos conhecidas do público leitor moderno. Na 

introdução que fazem aos poemas de Emily, Gilbert e Gubar salientam sobretudo as 

características pouco convencionais daquela autora, nomeadamente o elemento 

sobrenatural, místico e visionário  pouco usual na poesia dita feminina e mais próximo 

de autores como Wordsworth, Blake e Byron: 

 

[...] the visionary sternness that set Emily’s poems apart from the sentimental 

effusions that “ladies” were supposed to produce. [...] Like Wordsworth and 

Carlyle, Brontë invested the world with a kind of “natural supernaturalism” 

that gave mystical radiance to the earthly realm of moors and cliffs, and even 

to the emotional relationships of men and women [...] Like Blake and Byron, 

she defined her visionary system as one that was beyond good and evil.11 

 

A obra editada por Andrew Ashfield em 1995  Romantic Women Poets 1770-

1838. An Anthology 12, que apresenta trinta e quatro autoras românticas  de Anna 

Seward (1742-1809) a Elizabeth Barrett Browning (1806-1861)  é das primeiras e 

poucas antologias a incluir alguns poemas de Charlotte Brontë (cinco ao todo), para 

                                                           
8 Os poemas de Emily Brontë seleccionados naquela edição são os seguintes: “I’m Happiest When Most 

Away”, “The Night-Wind”, “Remembrance”, “Stars”, “The Prisoner. A Fragment” e “No Coward Soul is 

Mine”. 
9 Cf. The Norton Anthology of Literature by Women. The Traditions in English (1985), Sandra Gilbert e 

Susan Gubar (eds.), W. W. Norton & Company, New York and London, 1996. 
10 Este número pode parecer razoável à primeira vista, mas comparado aos dezasseis poemas de Barrett 

Browning, aos dezassete de Christina Rossetti e sobretudo aos cinquenta e nove de Emily Dickinson, 

torna-se claramente insuficiente e parcial. 
11 Cf. Gilbert and Gubar, Op. Cit., p. 786 (a ênfase é nossa). 
12 Cf. Romantic Women Poets 1770-1838. An Anthology, Andrew Ashfield (ed.), Manchester University 

Press, Manchester and New York, 1995. 
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além dos de Emily Brontë (sete), deixando no entanto de fora os poemas de Anne 

Brontë. A selecção feita por Ashfield, embora igualmente discutível, parece obedecer ao 

critério do carácter mais acentuadamente romântico do que vitoriano daquelas 

composições. No tocante aos poemas de Emily, Ashfield não escolhe os mais 

representativos mas selecciona aqueles que se relacionam com a natureza, o sonho, o 

gótico, o elemento autobiográfico e a criação poética.13 Também no respeitante a 

Charlotte, os temas escolhidos giram à volta das recordações de infância e dos aspectos 

criativos e sonhadores, se bem que a crítica de uma vida feminina idealizada seja já 

precocemente aflorada.14 As datas das composições de ambas as autoras, que vão de 

1835 a 1838 (o ano limite estabelecido por Ashfield para este período romântico 15) 

indicam de forma clara a extrema juventude daquelas (entre os dezoito e os vinte e dois 

anos de idade) e, consequentemente, a precocidade da sua escrita, ainda muito imbuída 

da influência dos grandes poetas românticos seus precursores. 

Em 1995, surgiu uma outra antologia sobre a poesia feminina produzida durante 

o século XIX. Tendo optado pelo título de Victorian Women Poets. An Anthology 16, 

Angela Leighton e Margaret Reynolds (as editoras) fazem uma selecção de cinquenta 

autoras, que vai de Felicia Hemans (1793-1835) a Charlotte Mew (1869-1928). Elas 

justificam o considerável alargamento deste período do seguinte modo: 

 

The title [...] is intentionally broad, covering [...] poetry written from the 1820s 

to the 1920s. We thus use the term ‘Victorian’ in its ideological-aesthetic 

rather than strictly historical sense [...] the poets included in this collection are 

essentially Victorian in their attitudes, themes and ideas, rather than Romantic 

or modernist. [...] 17 

 

                                                           
13 Os poemas de Emily incluídos na colectânea são os seguintes: “High waving heather, ...”, “O God of 

heaven! The dream of horror”, “Alone I sat; the summer day”, “Sleep brings no joy to me”, “The night is 

darkening round me”, “O Dream, where art thou now?” e “Loud without the wind was roaring”. 
14 Ashfield inclui os seguintes poemas de Charlotte: “Retrospection”, “The Lonely Lady”, “My Dreams”, 

“What does she dream of, lingering all alone” e “Remembrance”. 
15 Como justificação para este alargamento histórico do período romântico convencionalmente 

estabelecido, Ashfield comenta o seguinte: “Anthologies [...] always distort literary history, and this 

volume is no exception. [...] I have tried to demonstrate the remarkable coherence of women’s concerns 

and to show that these concerns confront very fully central developments in eighteenth-century moral an 

aesthetic theory. [...] this should allow us to reshape the period of Romanticism away from ‘Wordsworth 

to Tennyson’ and 1798-1830 [...]” (Op. Cit., “Introduction”, pp. xv-xvi). 
16 Cf. Victorian Women Poets. An Anthology, Angela Leighton e Margaret Reynolds (eds.), Blackwell, 

Oxford UK & Cambridge USA, 1995. 
17 Cf. Leighton e Reynolds, Op. Cit., “Preface”, p. xxi (a ênfase é nossa). 



POSICIONAMENTO HISTÓRICO E CRÍTICO DA LÍRICA BRONTËANA. 

 171 

De facto, esta é a primeira obra do género a incluir simultaneamente as três irmãs 

Brontë, embora (como seria de esperar) conferindo a cada uma delas um destaque 

diferente. Leighton e Reynolds seleccionam dezoito composições de Emily, onze 

poemas de Charlotte e apenas cinco de Anne Brontë. A selecção feita denota ainda uma 

inclinação ou preferência por determinadas composições em detrimento de outras, sendo 

em alguns casos coincidente com as escolhas presentes em outras antologias, mas no 

geral optando pelas de carácter mais acentuadamente vitoriano. 

Paradoxalmente, na sua introdução aos poemas de Charlotte, Margaret Reynolds 

refere-se a esta nos seguintes termos: “Charlotte Brontë was a Romantic poet who learnt 

to distrust both Romanticism and poetry.” 18 Reynolds sugere que por volta da década de 

1830, Charlotte teria começado a pôr de lado as suas fantasias e a praticar um certo 

auto-controle e disciplina que dominariam a sua vida futura; como consequência teria 

deixado de escrever poesia, sobretudo depois do seu sucesso com o romance: 

 

It is as though her governing set of dualities, passion versus reason, excitment 

versus duty, ambition versus home, also revealed themselves in her attitude to 

poetry. Prose, by contrast, was ‘something cool and unromantic as Monday 

morning’”.19 

 

Reynolds acrescenta que a poesia de Charlotte possui, apesar de tudo, um certo poder, 

precisamente porque dramatiza a luta ou conflito entre as suas inclinações românticas 

iniciais e as restrições vitorianas posteriores; e destaca quatro poemas, dos onze  

seleccionados, como mais representativos daquela sua nova tendência.20 Em “Unloved I 

love, unwept I weep” (ou “Reason”), Charlotte começa por exprimir os seus excessos 

sentimentais numa linguagem exaltada para em seguida tentar contê-los através de um 

discurso severamente autoritário (“Come Reason  Science  Learning  Thought”). Em 

“Obscure and little seen my way”, Charlotte parece reconhecer os ditames e constrições 

presentes na socialização da mulher durante o século XIX; a situação exposta no poema 

aproxima-se da imagem de Jane Eyre no romance com o mesmo nome. “My Dreams” 

(ou “Again I find myself alone”), que lembra as paisagens misteriosas pintadas por Jane 

Eyre ou as fantasias sinistras dos sonhos de Lucy Snowe, evoca uma Itália fantasiada  

“a sensuous female world which offers an escape [...] where new freedoms might be 

                                                           
18 Cf. “Charlotte Brontë (1816-1855)”, Op. Cit., p. 153 (a ênfase é nossa). 
19 Id. Ibid. (a ênfase é nossa). 
20 Id. Ibid. 
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explored.” 21 Em “Is this my tomb, this humble stone”, Charlotte surge como um 

fantasma que se assombra a si próprio e julga a sua vida; o poema é também sobre a 

aspiração de escrever uma poesia viva, já que o sujeito  reprimido pelo contexto e pelo 

tempo  acaba enterrado vivo.22 

 Ao fazer a sua introdução aos poemas de Emily Brontë 23, M. Reynolds afirma: 

“Emily Brontë’s poetry colludes in creating the image of her fierce independence”.24 As 

suas personae estão muito frequentemente solitárias ou sós (‘lonely’ ou ‘alone’ são 

também os seus termos favoritos), rejeitando a companhia humana e os locais 

frequentados; a sua poesia desconfia igualmente dos credos religiosos convencionais  

Reynolds observa que “No coward soul is mine” constitui a sua mais famosa afirmação 

de um credo místico independente, embora existam indícios desta mesma auto-

suficiência sem lei em outros poemas como “Riches I hold in light esteem”, “Aye there 

it is” e “If grief for grief can touch thee”25. Ao virar-se para si própria, a poesia de Emily 

transforma-se frequentemente num diálogo com a sua musa que, segundo Reynolds, 

“[...] is certainly male and she maintains an intense and erotic relation with him which is 

explicitly sexual and astonishingly direct in its insistence [...]” 26; são disso exemplo os 

poemas “In summer’s mellow midnight” e “Ah! Why, because the dazzling sun”. A 

representação carregada e sensual que Emily faz do mundo natural (ou da natureza) é 

comparada à de Christina Rossetti; a perturbante fisicalidade desse mundo, que se 

apresenta doloroso, frio e apodrecido, está ainda assim imbuída de uma excitação ao 

mesmo tempo torturada e deleitante. Tal como para Rossetti e Mew, as dualidades do 

mundo interior e exterior (“inside and outside”) são exprimidas através das imagens da 

prisão, da morte e do limiar; Reynolds descreve uma das qualidades distintivas de Emily 

do seguinte modo: “[...] a dislocated emotion where the feeling is not in the speaker but 

in her apparent unexplained circumstances.” 27 O poema “The night is darkening round 

me”, onde o sujeito é ameaçado por um súbito e inexplicável feitiço (“tyrant spell”) 

manifestado na malevolência das árvores, do vento e da neve, é um dos mais 

                                                           
21 Ibid., p.154. 
22 Cf. The Poems of Charlotte Brontë, ed. Tom Winnifrith, Op. Cit., pp. 243-244, 328, e 212-215. 
23 Cf. “Emily Jane Brontë (1818-1848)”, Victorian Women Poets ..., Op. Cit., pp.195-198. 
24 Ibid., p. 198. 
25 Id. Ibid. 
26 Id. Ibid. (a ênfase é nossa). 
27 Id. Ibid. (a ênfase é nossa). 
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representativos daquela qualidade e indicativo da escolha clara e típica de Emily  “I 

will not, cannot go”.28 

 Na sua abordagem aos poemas de Anne Brontë, Reynolds faz questão de 

salientar a grande qualidade presente naqueles, demarcando-se assim claramente das 

atitudes críticas tradicionais.29 Talvez como resultado das suas influências literárias que, 

ao contrário das influências românticas de Emily e Charlotte, derivam do século XVIII e 

nomeadamente da poesia religiosa de Moore e dos escritos seculares de Cowper, Anne 

confere à sua poesia um carácter esparso e rigorosamente ordenado. A sua capacidade 

lógica e o seu prazer no raciocínio intelectual levam a que os seus poemas se 

desenrolem as mais das vezes através de um diálogo ou narrativa, o que lhes confere 

uma agradável qualidade de argumento ou de enredo. Reynolds sustenta que isso 

acontece com “A Fragment” (ou “Self-Congratulation”); o começo do poema em forma 

de pergunta-resposta pressupõe que o leitor tenha de descobrir o mistério envolvido no 

comportamento do sujeito: 

 

[...] it is typical of Anne Brontë that she is here interested in the story of a 

‘masquerade’ which conceals, rather than reveals, emotion. The poem clearly 

recognizes, and in the most modern terms, the construction of the self as this 

speaker adjusts both dress, appearance and manner in order to make a false self 

for public presentation.30 

 

Ao revelar assim subliminarmente o tumulto emocional do sujeito, o poema torna-se um 

exemplo deveras interessante dos processos de repressão e de socialização exigidos às 

mulheres vitorianas. Um outro poema destacado por Reynolds  “The Captive Dove”, 

concretiza a ligação/identificação entre o sujeito poético feminino e o pássaro 

enclausurado 31; a prisão é tornada duplamente restritiva por se tratar de um isolamento 

forçado, quase uma ‘cadeia solitária’: 

 
It is tempting to read the work as a ‘governess’ poem: not only is the speaker 

captive, exiled from ‘thy native wood’, and unable to develop her potential and 

                                                           
28 Id. Ibid. Cf. The Poems of Emily Brontë, eds. Derek Roper e Edward Chitham, Op. Cit., pp. 46-47, 

107-108, 169-170. 
29 “Anne Brontë’s poems are of a high quality [...]”. Cf. “Anne Brontë (1820-1849)”, Victorian Women 

Poets ..., p. 251. 
30 Cf. Reynolds, Op. Cit., p. 251 (a ênfase é nossa). 
31 Tal como acontece com outros poemas afins do mesmo período, como é o caso de “Like an 

enfranchised bird” de Caroline Norton, de “Entangled” de Mathilde Blind e ainda de Aurora Leigh (Livro 

I) de E. Barrett Browning. 
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fly with ‘those useless wings’, but it lives in a state which must be endured 

alone, without the companionship of a social equal.32 

 

A última composição que Reynolds realça é “My soul is awakened, my spirit is 

soaring”, poema sobre a natureza, que parece reflectir o amor de Anne pelo outro local 

onde ela deseja estar  à beira-mar e não nas charnecas (‘the moors’) com Emily e 

Charlotte; Reynolds salienta “the immense sense of physicality in her enjoyment of the 

wind, a sensual and bodily-felt reaction [...] only matched by [...] Rossetti’s [...] ‘Goblin 

Market’ or “Who has seen the wind?”. 33 

 A mais recente antologia a incluir exemplos da lírica brontëana intitula-se The 

Victorians. An Anthology of Poetry and Poetics (2000) e, apesar da extensa lista 

cronológica de poetas vitorianos nela contemplados (158 ao todo),34 Valentine 

Cunningham oferece já espaço – embora comparativamente modesto – ao contributo 

dos quatro (e não apenas três) irmãos Brontë. Assim, podemos aí constatar a presença 

inovadora, embora manifestamente insuficiente, de três poemas de Branwell 35, para 

além de cinco da autoria de Charlotte, outros cinco de Anne e uns "generosos" dez 

pertencentes a Emily Brontë. A importância actual relativa atribuída a esta contribuição 

poderá ser avaliada pelo mesmo número de poemas de outros autores aí seleccionado: 

Charlotte e Anne estão em pé de igualdade com poetisas como Eliza Cook, George Eliot 

e Dora Greenwell, ao passo que Emily – estranhamente – com Letitia Landon, e 

Branwell com poetas como Ebenezer Jones ou Sydney Dobell.36 Ao compararmos estes 

números insignificantes com o grande destaque dado a nomes como os de John Clare, 

Elizabeth Barrett Browning, Alfred Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold ou 

Christina Rossetti, não podemos deixar de pensar, por um lado, na persistente 

hegemonia dos cânones literários masculinos e femininos (ou feministas) e, por outro, 

no irreparável esquecimento – quase um anonimato – a que a lírica brontëana como um 

todo continua a ser votada. 

                                                           
32 Cf. Reynolds, Op. Cit., p. 251. 
33 Id. Ibid. Ver também The Poems of Anne Brontë. A New Text and Commentary, Op. Cit., pp. 71-72, 88 

e 92-93. 
34 "This anthology's claim is to be bigger, more comprehensive, more liberally inclusive of varieties of 

author, subjects and kinds than anyone else's". Cf. Valentine Cunningham (ed.), "Introduction", 

Blackwell, Oxford and Massachusetts, p. xlvi. 
35 Eles são os seguintes: "Why dost thou sorrow for the happy dead?" (1837-1842), "Thorp Green" 

(1843) e "When all our cheerful hours seem gone for ever" (1846). 
36 Cf. Cunningham, Op. Cit., pp. 407-413, 429-434 e 513-515. 
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 Cunningham faz um esforço no sentido de incluir um conjunto representativo de 

composições de um número máximo de autores e de considerar áreas tão pouco 

exploradas e díspares como a poética (ou o debate sobre a poesia) e a hinologia 

feminina: 

[...] to register in particular the variety, strength and importance [...] on the one 

hand of poetry about poetry, the great poetics debate and conversation 

conducted within and through poetry itself, and on the other hand of Christian 

and Christianity-concerned verse [...] especially the still too neglected work of 

women hymn-writers.37 

 

No entanto, parece-nos que fica muito aquém na selecção que faz dos poemas de 

Charlotte, Emily e Anne Brontë, já que os escolhidos não são aqueles que melhor 

reflectem quer o talento específico quer os interesses e preocupações fundamentais das 

mesmas (que passam também muito pelas questões da poesia e da religião). Além disso, 

o desconhecimento quase crónico que caracteriza os críticos, e os leitores de um modo 

geral, no que respeita a lírica brontëana vem ao de cima nos comentários simplificadores 

ou redutores que precedem os poemas editados por Cunningham: 

 

Emily's poetry – oddly akin in form and tone to the contents of the religious 

and sentimental enthusiasm of the Methodist Hymn Book [...]. The poems 

[Charlotte's] are best seen as part of Charlotte's grand narrative of the clash 

between yearning erotic temperaments desirous of emotional abandonment and 

fulfilment, and sterner disciplinary Protestant inclinations towards self-control 

and abnegation.38 

 

 

 Algumas das conclusões mais óbvias que podem ser retiradas desta exposição 

sobre a imensa variedade de formas de abordagem metodológica e terminológica da 

obra poética das Brontë prendem-se com o facto inabalável de que é frequentemente 

precipitada, e até perigosa, a tentativa de classificação ou de rotulagem de qualquer 

autor ou obra literária, mesmo que seja apenas sob a designação genérica de romântico 

ou vitoriano. Tendo em conta a realidade de que, no fundo, todos os períodos literários 

estão em constante transição e que nem sempre os autores mais representativos de uma 

dada geração se identificam com todos os seus valores e princípios, que vantagem 

podemos nós colher da tentativa de agrupamento seleccionado ou de encaixe de um 

determinado número de fenómenos literários numa dada tradição literária? 

                                                           
37 Cf. "Introduction", p. xlxi (a ênfase é nossa). 
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Pensamos que as Brontë representam, nesta perspectiva, um caso paradigmático 

de três autoras altamente individuais ou originais, cuja obra foi sucessivamente 

apropriada num determinado sentido ou noutro conforme as conveniências da crítica. Se 

existem determinados traços naquela obra que as podem inequivocamente ligar quer à 

poesia romântica masculina, quer a uma tradição poética feminina ou quer ainda à 

contemporaneidade vitoriana propriamente dita, toda essa variedade ou disparidade deve 

ser encarada como algo de profundamente natural para quem viveu, como foi o caso das 

Brontë, num período de grande efeverescência política, cultural e literária. Tendo 

absorvido uma multiplicidade de influências, sobretudo por meio da leitura mas também 

através das suas próprias vivências, cada uma das Brontë apresenta ainda assim uma 

grande versatilidade e originalidade na sua escrita. Além do mais, o facto de serem 

irmãs e de terem vivido juntas durante um longo período, e de terem mesmo trabalhado 

conjuntamente, não parece ter afectado a individualidade ou unicidade da obra de cada 

uma delas, que constitui quanto a nós um fenómeno literário de per se. 

 Como podemos concluir do manuseamento das principais antologias que 

abarcam o período em questão, a obra poética de Charlotte, Emily e Anne Brontë tem 

sido alternadamente classificada como romântica e como vitoriana, em conformidade 

com o critério histórico-crítico dos respectivos editores e não tanto em consequência da 

análise efectiva das características especificamente românticas ou vitorianas da mesma. 

Os termos mais aproximativos como “post-romantic” ou “early Victorian”, que sugerem 

o esbatimento dos limites de cada período, parecem querer complicar ainda mais uma 

tentativa de definição. Qual é afinal a condição de se ser pós-romântico? E em que 

medida é que essa condição difere da de ‘early Victorian’ ou a inclui? As mesmas 

dúvidas ou objecções podem ser igualmente levantadas relativamente a outras tentativas 

de rotulação, nomeadamente aquelas que defendem que a obra poética das Brontë se 

inscreve numa tradição de escrita especificamente feminina 39 ou então masculina 40, 

atribuindo deste modo ao factor género uma importância algo desmedida. 

                                                                                                                                                                          
38 Id. Ibid., pp. 407 e 429. 
39 Podemos referir os exemplos de Gilbert e Gubar em Literature by Women. The Traditions in English e 

de Isobel Armstrong em Victorian Poetry, Poetics and Politics (“’ A Music of Thine Own’. Women’s 

poetry  an expressive tradition?”). A antologia de Leighton e Reynolds  Victorian Women Poets, 

estabelece também uma tradição de escrita poética que, além de considerada ‘feminina’ é igualmente 

classificada como especificamente vitoriana. 
40 Em Romanticism and Gender, Anne Mellor fala em “Ideological Cross-Dressing” ao referir-se a poetas 

considerados ‘românticos’ como John Keats e Emily Brontë, mas também de “Masculine Romanticism” e 
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 Os diferentes editores e críticos que têm incluído a lírica brontëana nas suas 

antologias e estudos (e que nós temos vindo a referir até aqui), têm variavelmente 

classificado estas autoras e os poemas por elas escritos como sendo “Romantic” ou 

“early Victorian” ou então “Victorian”. No entanto, esta última designação parece ser 

aquela que reúne um maior consenso entre todos eles. Se, por um lado, Andrew 

Ashfield inclui tanto poemas de Charlotte como poemas de Emily no período romântico 

(e, particularmente, no seu final) e as classifica como “Romantic Women Poets”, numa 

tradição alargada de escrita feminina que vai aproximadamente de 1770 a 1838 41, por 

outro lado, uma crítica feminista como Anne Mellor apresenta Emily Brontë (e não 

tanto a sua lírica) como uma autora tipicamente romântica  mas no sentido 

especificamente masculino dessa tradição  pelas atitudes implícitas na sua escrita.42 A 

posição de J.R. Watson, por seu turno, parece tipificar uma perspectiva 

conciliadoramente intermédia ao atribuir-lhes (mas apenas a Anne e a Emily) o epíteto 

de “Early Victorian” e ao abarcar com a delimitação proposta (1837-1851) a parte mais 

central da lírica brontëana.43 Finalmente, dentro da preferência pela designação de 

“Victorian”, encontramos uma maioria constituída por uma variedade de críticos: se M. 

Abrams (et al), na sua Norton Anthology, coloca Emily Brontë (e a lírica desta) no que 

ele designa genericamente como “Victorian Age” (um período que se alarga de 1830 a 

1901), as críticas feministas Gilbert e Gubar evitam esta polémica ao inserirem a poesia 

de Emily na designação mais abrangente e descomprometida de “Literature of the 

Nineteenth Century”.44 Por outro lado, se Isobel Armstrong parece optar implicitamente 

por uma qualificação da lírica brontëana como caracteristicamente vitoriana (devido 

sobretudo à presença do poema duplo), ela situa-a mais especificamente dentro de uma 

tradição expressiva de escrita feminina. Também Leighton e Reynolds, ao abarcarem a 

poesia das três Brontë no período propositadamente abrangente que escolheram para a 

sua antologia (aproximadamente de 1820 a 1920), enfatizam que o critério que presidiu 

                                                                                                                                                                          

de “Feminism Romanticism”. Em Holy Ghosts (Columbia University Press, New York, 1990), Irene 

Taylor dedica-se à análise daquilo que descreve como “The Male Muses of Emily and Charlotte Brontë” 

(a ênfase é nossa). 
41 Os poemas de Charlotte e de Emily seleccionados por Ashfield foram todos eles escritos entre 1835 e 

1838, o que constitui precisamente o limite por ele estabelecido para este período da poesia feminina. 
42 “Emily Brontë’s poetry and fiction have long been viewed as triumphs of ‘Romanticism’” (Op. Cit., p. 

186). 
43 Cf. Everyman’s Book of Victorian Verse, Op. Cit., pp. v e 1. 
44 Cf. The Norton Anthology of Literature by Women, Op. Cit., p. 283. 
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à classificação é mais ideológico/estético do que propriamente histórico e que as 

atitudes, temas e ideias daquelas autoras são essencialmente vitoriano(a)s.45 

 Face a esta divergência e a esta variedade de opiniões acerca do posicionamento 

da lírica brontëana, a nossa atitude terá necessariamente de ser, se não cautelosa, pelo 

menos sensata. Se nos parece de certo modo lógico que a poesia escrita pelas Brontë se 

enquadre de forma natural na época em que elas viveram, o que corresponde 

aproximadamente na historiografia literária à fase inicial do período genericamente 

designado como vitoriano, isso não nos deve impedir de ver na obra individual de cada 

uma delas um certo número de influências dominantes que pouco, ou nada, têm em 

comum com as características daquele período. O simples facto de os gostos ou as 

preferências literárias poderem variar de autora para autora (o que certamente 

aconteceu), entre muitos outros factores aliados ao carácter e às experiências 

individuais, é algo a ter em conta. Em determinadas fases (mais ou menos longas e mais 

ou menos decisivas) do percurso literário das três irmãs, elas poderão ter revelado 

determinados interesses ou preocupações que as tenham identificado mais com esta ou 

aquela corrente literária, este ou aquele autor, esta ou aquela atitude. 

É, sem dúvida, do conhecimento de qualquer estudioso das Brontë que, por 

exemplo, Anne mostrou sempre uma predilecção pelos poetas do século XVIII (entre os 

quais, Cowper e Moore) e que esse facto terá influenciado a sua escrita 46; é igualmente 

conhecida a forte influência exercida pelos poetas românticos (nomeadamente por 

Byron e Shelley) na obra de Emily, assim como o seu interesse pelos autores alemães do 

mesmo período 47; a própria Charlotte nutriu desde muito cedo uma admiração pelos 

românticos ingleses (em especial por Scott e Byron), mas veio mais tarde a apreciar 

substancialmente autores franceses como Hugo, Chateaubriand, Lamartine e de Vigny 

                                                           
45 Cf. Victorian Women Poets. An Anthology, Op. Cit., “Preface”, p. xxi. 
46 "[...] his fear in such poems as 'The Castaway' of eternal damnation predetermined [...] Anne ... 

mourned for Cowper and nibbled away at the problem intellectually until she felt she had solved it" (Cf. 

Edward Chitham, A Life of Anne Brontë, Blackwell: Oxford UK & Cambridge USA, 1991, p. 27). "For 

Anne, one kind of poem is personal, 'occasional' poetry, based on one kind of Thomas Moore's poems, 

which he in turn is modelling on [...] the Latin poets [...]" (Id. Ibid., p. 11). 
47 Stevie Davies, por exemplo, detecta uma forte identificação entre a escrita de Emily e a estética 

romântica alemã: "[...] the systematic dualism on which Wuthering Heights is structured, with its affinity 

to Schelling; the understanding and application of 'romantic irony' as elaborated by Schlegel; the emphasis 

on dream, will and the Liebestod elaborated by Novalis; [...] the concern with night and the unconscious 

[...] the 'arabesque', from Goethe's essay [...] in which the work of art [...] wittily reflects upon its own 

form and medium." (Cf. Emily Brontë: Heretic, The Women's Press, London, 1994, p. 51). 
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(sobretudo depois da sua estada em Bruxelas).48 Assim, os críticos de um modo geral 

têm atribuído, respectivamente, à obra poética de Anne uma ênfase mais “post-

Enlightenment” ou clássica, à poesia produzida por Emily um pendor mais 

acentuadamente romântico e, à lírica de carácter experimental de Charlotte Brontë, uma 

propensão mais realista ou vitoriana. No entanto, é nossa firme convicção que se torna 

difícil, para não dizer impossível, fazer afirmações categóricas a esse respeito dada a 

extrema precocidade da escrita poética destas autoras e a multiplicidade ou versatilidade 

dos diferentes interesses que ela nos revela. 

  

Pensamos, deste modo, que para efectuar um tal posicionamento ou 

enquadramento talvez se possa mostrar mais frutífera uma breve análise comparativa 

entre as Brontë e outras poetisas da mesma geração, que apesar de serem (na sua 

maioria) muito pouco conhecidas actualmente, nos podem eventualmente oferecer 

algumas novas pistas ou indicações no que respeita aos percursos literários, aos 

interesses ou preocupações partilhados e às consequentes escolhas temáticas  isto 

independentemente do mérito literário respectivo. Podemos, então, verificar a existência 

de três poetisas menores que possuem exactamente a mesma idade de Charlotte Brontë 

(1816-1855); são elas Isa Blagden (1816-1873) 49, Frances Brown(e) (1816-1879) e 

Eliza Cook (1817-1889). Servindo-nos igualmente como termo de comparação com 

Emily Brontë (1818-1848), temos os nomes de Cecil Frances Alexander (1818-1895), 

Henrietta Tindal (1818-1879) e Mary Ann Evans (1819-1880)  mais conhecida como 

George Eliot. A própria Anne Brontë (1820-1849) possui como suas contemporâneas 

mais próximas em idade autoras como Jean Ingelow (1820-1897), Menella Bute 

Smedley (1820-1877), Dora Greenwell (1821-1896) e Jane Francesca Wilde (1821-

1896). 

No entanto, ao reflectirmos sobre as eventuais semelhanças entre estas poetisas 

que viveram uma mesma época e que, consequentemente, terão tido experiências muito 

idênticas a vários níveis, não podemos ignorar ou menosprezar uma grande diferença 

que ressalta logo à partida e que resulta do facto de as Brontë terem tido uma esperança 

                                                           
48 Cf. The Belgian Essays, ed. Sue Lonoff, Yale University Press, New Haven and London, 1996 

("Introduction", p. xxxv, n. 56). 
49 Admitimos persistirem actualmente ainda algumas dúvidas quanto à data de nascimento exacta desta 

autora. 
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de vida muito inferior ao das suas contemporâneas, que beneficiaram igualmente de 

uma carreira poética bastante mais extensa. Enquanto que, apesar de tudo, a maioria 

destas autoras teriam iniciado a sua actividade poética mais tardiamente (algumas delas 

atingindo o seu ponto mais alto já para o final do século) 50, as irmãs Brontë revelaram 

uma precocidade poética pouco usual que lhes permitiu atingir uma elevada qualidade 

em relativamente pouco tempo.51 

 

Isa, ou ‘Isabella Jane’, Blagden foi uma figura importante junto da comunidade 

inglesa de Florença, onde se instalou em 1849, muito pouco se sabendo acerca dela 

anteriormente a essa data. A partir de 1850, Isa começou a conviver particularmente de 

perto com a família Browning (Robert beneficiou do seu apoio depois da morte de 

Elizabeth).52 A sua vida distribuiu-se sobretudo entre Florença, a ajuda prestada aos 

amigos, as viagens pela Europa e a escrita de romances (a maioria deles sob o 

pseudónimo andrógino de ‘Ivory Beryl’, à semelhança das Brontë) para compensar os 

seus baixos rendimentos. Apesar de ter descrito a sua vida como “one long 

disappointment” 53, Isa era universalmente bem-amada pela sua inclinação benfazeja e 

fomentadora da felicidade alheia. Depois da sua morte em 1873, os seus poemas 

manuscritos foram coligidos por Mme Linda (White ) Mazini, que pediu ao poeta Alfred 

                                                           
50 Os poemas de Isa Blagden, por exemplo, só foram publicados em 1873. Henrietta Tindal publicou 

Lines and Leaves em 1850 e Rhymes and Legends em 1879 (o ano da sua morte). Cecil Alexander 

publicou três volumes de poesia na sua longa carreira poética: em 1846, 1852 e 1896. George Eliot parece 

só ter começado a escrever poesia relativamente tarde: o seu único volume de poemas foi publicado 

apenas em 1874. A poesia publicada por Menella Smedley inclui quatro volumes, que vão de 1856 a 

1868. Jean Ingelow publicou Poems em 1863 e outro volume em 1869. Dora Greenwell publicou o seu 

primeiro volume em 1848 e, bastante mais tarde, outros dois (respectivamente, em 1861 e 1889). Jane 

Wilde também publicou várias colectâneas de poemas seus, de 1864 a 1888. Frances Brown(e) e Eliza 

Cook constituem excepções pois ambas começaram a escrever desde muito cedo (na infância e 

juventude), tendo publicado já durante as décadas de 1830 e 1840. 
51 Como teremos oportunidade de verificar na segunda parte deste trabalho, Charlotte Brontë terá escrito 

os seus primeiros poemas por volta de 1829, com apenas treze anos de idade (o seu último poema, 

dedicado à memória de sua irmã Anne, data de 1849). Por seu lado, Emily compôs o seu primeiro poema 

(de que temos conhecimento) em 1836, aos dezoito anos, e apenas deixou de escrever poesia com a sua 

morte, em 1848. O primeiro poema conhecido de Anne Brontë também data de 1836 (tinha ela dezasseis 

anos) e as suas “Last Lines” são de 1849, ano da sua morte. A selecção de poemas das três irmãs, 

intitulada Poems by Currer, Ellis and Acton Bell, foi publicada em 1846. 
52 Ver Edward C. MacAleer, (1951) Dearest Isa: Robert Browning’s Letters to Isabella Blagden, 

University of Texas Press, Austin, Texas and Edinburgh. 
53 Isa Blagden, citada por Margaret Reynolds (ed.), Victorian Women Poets. An Anthology, Op. Cit., p. 

168. 
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Austin para preparar uma edição para a imprensa.54 Robert Browning recusou-se a 

subscrever o volume porque, embora gostasse muito de Isa, detestava Austin. Mas este 

escreveu em memória de Isa Blagden que 

 
Her real genius and strength lay, I am persuaded, in poetical composition. 

Such, too was her own conviction; and it is to be regretted that, (...) she lacked 

the solidity and continuity of purpose to devote herself wholly to the service of 

the Muses.55 

 

Na verdade, os poemas de Bladgen parecem adoptar as mais das vezes formas 

convencionais e sentimentos prosaicos. A única composição que podemos considerar 

como sendo verdadeiramente interessante, “To George Sand on her Interview with 

Elizabeth Barrett Browning”, foi inspirada pelo relato que a própria Elizabeth fez 

daquele famoso encontro e que teve lugar em 1852.56 A visão de Blagden presente no 

poema é uma de contraste marcado entre as duas mulheres: de um lado, uma Elizabeth 

virtuosa e piedosa e, do outro, uma George Sand arrebatada e chocante; esta preferência, 

embora perdoável, não deixa de ser um pouco ridícula ao reflectir a convencional 

dicotomia vitoriana entre a Virgem e a Meretriz.57 Blagden contrasta a “sin-bound soul”, 

“By passions and impulsive senses torn” de George Sand ao “holy thought” e “stainless 

genius” de Elizabeth Barrett.58 A sua atitude é, deste modo, reveladora de um 

puritanismo excessivo e preconceituoso e de uma certa tacanhez face ao brilhantismo e 

exuberância de Sand. Somos levados a estabelecer finalmente uma comparação: embora 

a própria Charlotte Brontë pudesse de quando em vez mostrar atitudes semelhantes, 

nomeadamente um forte preconceito relativamente ao catolicismo, não se coibiu ainda 

assim de admirar os romances de George Sand, apelidando-a de “Fantastic, fanatical, 

unpractical enthusiast”.59 

                                                           
54 Cf. Isa Blagden, (1873) Poems by Isa Blagden, “with a memoir by Alfred Austin”, W. Blackwood & 

Sons, Edinburgh & London. 
55 Id. Ibid., p. viii. 
56 O relato reza assim: “She received us very kindly, with hand stretched out, which I, with a natural 

emotion (I assure you my heart beat), stooped and kissed, when she said quickly, ‘Mais non, je ne veux 

pas,’ and kissed my lips ...”. Cf. Frederic Kenyon ed. (1897) The Letters of Elizabeth Barrett Browning, 2 

vols., London, vol. II, p. 55. 
57 A versão integral do poema aparece na antologia de Leighton e Reynolds, Op. Cit., pp. 169-171. 
58 Id. Ibid., ll. 2, 11, 39 e 85. 
59 Ver Juliet Barker, The Brontës, Phoenix Giants, Orion Books, London, 1995, p. 661, n. 7. 
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 Uma outra poetisa da mesma idade de Charlotte, Frances Brown(e), foi 

conhecida e admirada durante algum tempo como “the Blind Poetess of Ulster”.60 

Oriunda de uma família pobre de County Donegal, Frances ficou cega durante a 

infância, tendo que ditar os poemas que compôs a partir dos sete anos de idade. Por 

volta de 1840, é profundamente influenciada por alguns poemas irlandeses que ouve 

casualmente e começa a enviar os seus próprios contributos para vários jornais, 

incluindo o Athenaeum. Assim, depois da publicação do seu The Star of Attéghéi em 

1844, Frances recebe uma pensão literária de 20 libras por ano.61 Tendo começado a 

escrever regularmente para revistas literárias, resolve mudar-se para Edimburgo em 

1847 e depois para Londres em 1852. Tal como outras poetisas das classes 

trabalhadoras, como Eliza Cook ou Ellen Johnston, o principal atractivo da poesia de 

Brown(e) não residia tanto na sua qualidade intrínseca mas no simples facto de poder 

existir. No entanto, as suas limitações parecem ter-lhe trazido algum renome, patronos e 

um público vasto.62 As histórias e romances que escreveu para crianças eram 

imensamente populares, assim como os seus contos em Granny’s Wonderful Chair 

(1857). 

Tal como estas narrativas giram à volta de um tema popular, também a sua 

poesia a partir de 1844 tende a focar um tema ou referência histórica, ou mesmo uma 

lenda: por exemplo, a vida de Napoleão ou então os contos irlandeses da sua infância. 

“The Australian Emigrant” parece basear-se nas histórias verídicas que lhe foram 

contadas acerca dos irlandeses que partiam em busca de uma vida melhor naquela 

colónia 63; no entanto, o poema contém a imagem curiosa e original de uma jovem 

emigrante que canta o seu destino: “[...] her young brow bore the written doom / Of a 

lonely heart and a distant tomb; [...] And [she] poured the power of her soul in song!” 64 

Esta sente-se como que desprovida de uma nacionalidade, sem uma terra que possa 

chamar ‘sua’, devido unicamente à falta de direitos e privilégios do seu sexo: “But why 

should woman weep her land? / She has no portion there.  [...] For to her the homes of 

                                                           
60 Cf. Victorian Women Poets ..., Op. Cit., p. 171. 
61 Cf. Frances Brown(e), (1844) The Star of Attéghéi; The Vision of Schwartz and Other Poems, Edward 

Moxon: London. 
62 Cf. Frances Hay, (1885) Women of the Day, London. 
63 Um excerto de seis estrofes de “The Australian Emigrant” aparece na antologia de Leighton e 

Reynolds, Op. Cit., pp. 173-174. 
64 Id. Ibid., ll. 13-14 e 24. 
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earth / Are the house of bondage, still!” 65. Pensamos que tanto o dramatismo poético 

como o sentido crítico da vida da mulher do seu tempo manifestado por Charlotte 

Brontë, não obstante o seu habitual conservadorismo político, se poderiam facilmente 

identificar com este poderoso desabafo feminino. 

Mas Charlotte Brontë partilhou ainda a mesma idade e profissão com um 

verdadeiro fenómeno vitoriano: Eliza Cook e a sua vida profissional como poetisa. 

Proveniente das classes trabalhadoras e responsável pela sua própria educação e 

orientação  uma “self-made woman”, Eliza fez virtude desse facto ao apresentar-se 

perante o público como a ‘poetisa do povo’; as suas credenciais  resumiam-se, assim, a 

uma ‘sabedoria inocente’ e a um ‘sentir verdadeiro’.66 O seu primeiro livro de poemas 

(assinado apenas com as suas iniciais) intitulava-se caracteristicamente Lays of a Wild 

Harp (1835); os críticos julgaram estar perante um novo Burns e elogiaram a 

espontaneidade, alegria e espírito dos poemas.67 Quando a segunda edição do seu 

volume seguinte, Melaia, and Other Poems , apareceu em 1840, já trazia não apenas o 

seu nome mas também a sua imagem.68 Eliza e os seus poemas tinham-se transformado 

no furor de Londres e o anterior apoiante de L.E.L., William Jerdan, assumiu a causa de 

Eliza na Literary Gazette, juntando-a à sua colecção privada de “fair poetic saints”.69 

Por volta de 1849, Eliza estabeleceu-se por sua conta no mundo do jornalismo com 

Eliza Cook’s Journal, uma publicação semanal que incluía histórias, poemas, pequenas 

lições de moral e ensaios sobre assuntos contemporâneos.70 Na década de 1860, Eliza 

publicou outro volume de poemas e encontrou também outro patrono na pessoa de John 

                                                           
65 Id. Ibid., ll. 51-52, 55-56. 
66 “My earliest rhymes, written from intuitive impulse, before hackneyed experience or politic judgement 

could dictate their tendency [...] The first active breath of nature that swept over my heart strings, awoke 

wild but earnest melodies which I dotted down in simple notes; [...] I was made to think that my burning 

desire to pour out my soul’s measure of music was given for a purpose. [...] I held power over the 

affections of earth ...” (E. Cook, 5 de Maio de 1849. Citada por Leighton e Reynolds, Op. Cit., p. 174). 
67 Cf. Eliza Cook, (1835) Lays of a Wild Harp, A Collection of Metrical Pieces, John Bennett (ed.), E. 

Spettigue: London. 
68 Cf. E. Cook, (1840) Melaia and Other Poems, R.J. Wood: London. Elizabeth Barrett Browning parece 

ter ficado indignada com esse facto, como transparece da sua mordaz crítica: “... a full length of the lady 

in mourning à la mode & hair à la Brute & a determination of countenance ‘to be poetical’ whatever 

nature may say to it” (carta dirigida a Mary Russell Mitford, 13 de Dezembro de 1839; in The Letters of 

Elizabeth Barrett Browning to Mary Russell Mitford, eds. M.B. Raymond and M.R. Sullivan, Wedgestone 

Press: Winfield, Kan, 1983, vol. I, p. 165). 
69 Carta de E. Barrett Browning a Mary Russell, 26 de Outubro de 1841, in Letters ..., Op. Cit., vol. I, p. 

297. 
70 Embora tenha conseguido atingir uma circulação bastante considerável, Eliza Cook’s Journal cessou a 

sua publicação em 1854. 
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H. Ingram. Não tendo chegado a casar, Eliza Cook parece no entanto ter mantido uma 

opinião crítica sobre a posição degradante das mulheres dentro da instituição do 

casamento e escrito vários artigos sobre esse assunto no seu Journal. Por volta de finais 

do século, a sua poesia passou a estar completamente fora de moda, muito embora John 

Ingram a tivesse tentado reabilitar (sem sucesso).71  

Na realidade, os poemas de Cook 72 apresentam alguns problemas: a 

previsibilidade fácil dos versos que rimam sempre dois a dois, o inexorável 

sentimentalismo, os embaraçosos temas nacionalistas e a atitude condescendente em 

relação aos mais fracos ou pobres. Apesar de tudo, os poemas de índole social são 

indubitavelmente eficazes, quer seja em “A Song for the Workers” (escrito para apoiar o 

movimento em favor da redução do horário de trabalho) ou em “’Our Father’” (baseado 

no relatório de R.H. Horne sobre as condições fabris do trabalho infantil).73 Da mesma 

forma, os poemas em que Cook critica os modos da sociedade parecem funcionar bem, 

como por exemplo “The Song of the Imprisoned Bird” (onde enumera as absurdas 

prisões da convenção) e “Song of the Modern Time” (uma sátira às pretensões da classe 

média). A sua coragem na abordagem de assuntos difíceis ou desagradáveis está patente 

sobretudo em “The Surgeon’s Knife”, “The Song of the Ugly Maiden” e “The Idiot-

Born”.74 Tal como as outras poetisas da sua geração, Cook detectou um certo potencial 

em escrever sobre si própria, como acontece em “To my Lyre” e “Lines Suggested by 

the Song of the Nightingale” (intrigante pelo seu breve retrato do trabalho escravo da 

vida do escritor).75 Os seus poemas de amor são, na sua maioria, dirigidos a alguém 

desconhecido (“To ”), possuindo igualmente uma certa amargura (como em “On 

Seeing a Bird-Catcher”); poemas como “’Tis Well to Wake the Theme of Love” 

parecem reflectir a sua atitude de desencanto em relação ao amor e ao casamento (mais 

propiciadores de tortura do que de prazer).76 É interessante notar que a própria Charlotte 

Brontë aborda, nos seus poemas, o tema do amor em moldes muito semelhantes: as mais 

                                                           
71 "[...] a poet of the people: a poet whose works are filled with sympathy for the downtrodden and 

helpless, the earth weary and oppressed. Her works are characterised by purity of tone, a clearness of 

expression, and an entire absence of straining for effect ...” (John H. Ingram, 1907 Poets of the Nineteenth 

Century, London, p. 270). 
72 Victorian Women Poets. An Anthology inclui um número bastante considerável de poemas por Eliza 

Cook (dezasseis ao todo). Ver Op. Cit., pp. 177 a 195. 
73 Cf. Leighton and Reynolds, Op. Cit., pp. 189-192. 
74 Id. Ibid., pp. 179-180, 183 e 186-188. 
75 Id. Ibid., pp. 184, 192-193. 
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das vezes como uma experiência decepcionante ou frustrante (embora resultando 

essencialmente quer da indiferença do mundo que a rodeia quer do amor individual que 

não é correspondido).77 Além disso, "Song of the Imprisoned Bird" usa a metáfora do 

cativeiro de forma muito semelhante ao que acontece nos poemas de Emily e Anne 

Brontë.78 

Cecil Frances Alexander, exactamente da mesma idade de Emily Brontë (ambas 

nasceram em 1818), parece ter levado uma vida simultaneamente privilegiada e 

exemplar do ponto de vista moral. Mas as semelhanças entre as duas poetisas terminam 

precisamente aí; ao contrário de Emily, a família de Frances era possuidora de grandes 

propriedades na Irlanda 79 e pôde educar a filha em casa. No entanto, tal como Emily, as 

primeiras incursões de Frances na escrita foram precoces e incluem um jornal diário 

com versos sérios e cómicos que ela dedica à família e um volume de poemas 

manuscritos, “My poems for Mama, C.F.H.”. Enquanto jovem, Frances teve a 

oportunidade de travar conhecimento com várias personalidades da época, incluindo Sir 

Walter Scott, Charlotte Yonge e Edmund Keble (tal sorte não tiveram as Brontë). 

Tendo-se tornado amiga de Harriet Howard 80, escreveu um livro de histórias (“An Old 

Man’s Rambles”) juntamente com ela, assim como um conjunto de panfletos em verso a 

favor do Movimento de Oxford (1842-3). Frances continuou a escrever lírica de índole 

religiosa (tal como Anne Brontë), dedicando os seus Verses for the Holy Seasons (1846) 

a Keble; produziu igualmente dois livros de prosa e de poesia para crianças e os seus 

populares Hymns for Little Children (1848).81 Ao casar com o reverendo William 

Alexander, mais tarde nomeado Arcebispo de Armagh, Frances dá continuidade a uma 

vida virtuosa e religiosamente fervorosa, fundando nomeadamente uma casa para “fallen 

                                                                                                                                                                          
76 Id. Ibid., pp. 180-181. 
77 Os poemas de Charlotte Brontë que tratam de forma mais directa o tema da indiferença ou do amor não 

correspondido são os seguintes: “Unloved I love, unwept I weep”, “Stanzas” (ou “If thou be in a lonely 

place”), “Frances”, “He saw my heart’s woe, discovered my soul’s anguish” e “At first I did attention 

give”. Cf. Tom Winnifrith (ed.), The Poems of Charlotte Brontë , Basil Blackwell, Oxford and New York, 

1984. 
78 Cf. Leighton e Reynolds, Op. Cit., pp. 181-183. 
79 As propriedades pertencentes ao pai, Major John Humphreys, estavam localizadas em County Wicklow 

e Tyrone. 
80 Harriet Howard era filha de Lord Wicklow e foi em Ballykean que Frances se tornou sua amiga íntima. 
81 Os Hymns for Little Children (publicados em 1852, em Londres) incluem os versos mais famosos de 

Frances Alexander, nomeadamente “There is a green hill far away” e “Once in Royal David’s City”. 
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women”. Depois da sua morte (em 1895), é o próprio marido que resolve, como forma 

de comemorar o seu arcebispado, editar os poemas por ela produzidos até então.82 

A simplicidade do vocabulário usado por Alexander e as imagens evocativas que 

surgem nos seus poemas (por exemplo, na descrição de um bonito quadro da Terra 

Sagrada) são características igualmente presentes na lírica de Emily Brontë, mas esta 

última evidencia uma força e uma originalidade na sua hinologia que superam de longe 

o carácter inofensivo e sentimental dos hinos compostos pela primeira.83 Estes 

permaneceram, deste modo, na memória colectiva como sendo mais adequados a 

crianças ou a um público feminino intelectualmente menos exigente. Neste sentido, 

talvez o comentário feito por Charlotte Brontë à poesia de sua irmã, Emily (no Prefácio 

à 2ª edição de Wuthering Heights) seja revelador da diferença de qualidade que a 

demarca de poetisas como Frances Alexander: “[...]  a deep conviction that these were 

not common effusions, nor at all like the poetry women generally write [...]”.84 

Henrietta Tindal, tal como Frances Alexander, provinha de uma família abastada 

(o pai era vigário em Binton, Buckinghamshire) que manteve a sua filha em casa e lhe 

ministrou a educação superficial usualmente dada às raparigas.85 Mais tarde, Henrietta 

torna-se amiga de Mary Russell Mitford 86, que a ajuda a publicar os seus poemas em 

várias revistas, nomeadamente Findens’ Tableaux (onde aparece lado a lado com Barrett 

Browning). Em 1846, casa-se com Acton Tindal, de quem tem cinco filhos (um dos 

quais acaba por morrer). Os seus poemas sobre a mortalidade infantil e sobre a morte 

                                                           
82 Cf. Cecil Frances (Humphreys) Alexander, Poems (1896), “edited with a Preface by William 

Alexander”, London. 
83 Mais recentemente, a obra de Alexander não tem sido vista como totalmente ‘inofensiva’ pois a sua 

composição mais conhecida  “All Things Bright and Beauteous”  tem sido ‘censurada’ de alguns versos 

sobre a ordem hierárquica da sociedade (“The rich man in his castle / The poor man at his gate / God 

made them, high or lowly, / And ordered their estate”), considerados ‘politicamente incorrectos’. Cf. 

Leighton e Reynolds, pp. 218-219 (ll. 9-12). 
84 Cf. Charlotte Brontë, “Biographical Notice of Ellis and Acton Bell” (2nd edition, 1850). Cf. Emily 

Brontë, Wuthering Heights (1847), The World’s Classics, Oxford University Press, 1988, p. 359. 
85 Frágil e de saúde delicada, Henrietta foi filha única e a herdeira de todas as propriedades da sua 

família, facto que lhe teria proporcionado uma situação económica consideravelmente mais desafogada do 

que aquela a que as Brontë tiveram acesso. 
86 M. R. Mitford (1787-1855) é levada a ganhar a vida como escritora devido à extravagância e ao vício 

do jogo de seu pai. Tendo publicado um volume de poemas em 1810, foi encorajada pelo próprio S. T. 

Coleridge a continuar  com a sua actividade poética. Além de vários outros volumes de poesia, Mary 

Russell publicou ainda diversos ensaios, produziu várias peças de teatro ou dramas históricos (Julian, 

1823 e Foscari, 1826), escreveu Our Village e alguns romances. Manteve ainda uma profusa 

correspondência com individualidades como Lamb, Haydon, Horne, Ruskin, Elizabeth Barrett e W. S. 

Landor; as suas cartas revelam uma personalidade optimista e amistosa. 
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após o nascimento são particularmente comoventes; “The Birth Wail” é um bom 

exemplo de um tratamento não sentimental do tema do nascimento: 

 

That little heart with life’s first grief o’verflows, / [...] Review the tumult 

opening to his eyes, / And, startled by the sounds of coming strife, / Turn to 

yield back the doubtful boon of life. / [...] What mystic memories fill that new-

born mind [...] A silence deep will seal / Those rosy lips that might so much 

reveal.87 

 

e pode ser comparado, em particular, com poemas de outras poetisas (como Clive, 

Ogilvy, Nesbit, Meynell ou Sigerson) sobre a maternidade. Mas também as composições 

que ela escreveu sobre a vida difícil das classes trabalhadoras como, por exemplo, “The 

Cry of the Oppressed” ou “On the Hartley Colliery Accident, ...” revelam uma 

preocupação genuína; esta última assume mesmo um tom marcadamente interveniente e 

crítico (tornado mais eficaz pelo uso da primeira pessoa do plural).88 No entanto, 

durante a sua vida, Tindal publicou apenas dois volumes de poesia e um romance.89 

Embora a obra desta poetisa manifeste já uma qualidade bastante razoável, a sua 

temática de eleição (de índole social) difere radicalmente da de Emily Brontë, 

identificando-se mais com as preocupações reveladas pelas autoras conotadas como 

“dissenting radicals”. Talvez o único ponto de contacto entre as duas seja um interesse, 

de certo modo obsessivo, pelos mistérios da infância: o misticismo de certos estados e a 

sabedoria latente da criança (apesar de tudo, uma herança romântica). 

Mary Ann Evans 90, cuja influência mais marcante da infância, à semelhança das 

Brontë, foi precisamente o revivalismo evangélico com que contactou na escola, cedo 

mostrou no entanto a sua independência de espírito. Durante a juventude, a sua amizade 

com o livre-pensador Charles Bray contribuiu para o esmorecimento do seu anterior 

fervor religioso e a sua consequente recusa em frequentar a igreja levou-a a desentender-

                                                           
87 O poema “The Birth Wail” aparece na antologia de Leighton e Reynolds, Victorian Women Poets ..., 

Op. Cit., pp. 216-217 (ll. 3, 11-13, 17, 29-30). 
88 “[...] Slaves in plantation and stifling mill, / [...] We are the many who served the few; / We made their 

glory and strength, and gain; / [...] We are the souls who were pent within / The narrow street and the 

valley dim; / Bred in the darkness of want and sin, [...] For the body, food  for the spirit, light! / [...] Give 

us God’s just and righteous measure, / The worth of labour, the hours of rest.” (Cf. Victorian Women 

Poets. An Anthology, Op. Cit., pp. 215-216; ll. 2, 5-6, 17-19, 40, 43-44). 
89 Tanto Lines and Leaves (1850) como Rhymes and Legends (1879) – os seus volumes de poesia – foram 

publicados em Londres sob o nome de ‘Tindal’. 
90 Conhecida mais tarde como George Eliot, Mary Ann foi a terceira filha de Christiana e Robert Evans. 

Seu pai foi marceneiro e agente imobiliário em Warwickshire e a sua mãe faleceu depois de ela ter 

completado os dezasseis anos de idade. 
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se com seu pai.91 Do mesmo modo, por volta de 1843, a sua admiração pelo Dr Brabant 

(um intelectual que ousou desafiar todos os dogmas teológicos) serviu-lhe alegadamente 

como compensação pela falta do que ela descreveu como “outra divindade” na sua 

vida.92 Em 1849, depois da morte de seu pai (que, apesar de tudo, lhe motiva o seguinte 

desabafo: “What shall I be without my Father? It will seem as if part of my moral nature 

were gone” 93), Mary Ann resolve viajar para a Suiça. De volta a Inglaterra, o velho 

problema da idolatria retorna: centra-se primeiramente na figura do editor Chapman 94 e, 

depois, no cientista social Herbert Spencer. No entanto, o seu relacionamento com o 

fundador do semanário radical Leader  George Henry Lewes  tornar-se-ia mais 

frutífero. Embora Lewes já fosse casado e tivesse seis crianças a seu cargo, ambos 

decidem enfrentar o opróbrio da sociedade inglesa ao decidirem viver e trabalhar juntos 

(Julho de 1854). Mary Ann apenas viria a lamentar o facto do seu único irmão, Isaac, ter 

decidido cortar relações com ela  uma separação dolorosa que durou mais de vinte 

anos e que se iria reflectir de modo decisivo na sua obra (nomeadamente em The Mill on 

the Floss de 1860 e nos seus sonetos Brother and Sister de 1874). 

Mary Ann só começou a escrever ficção a partir de 1856 (com 36 anos de idade) 

sob a ideia e o incentivo de Lewes, facto que ela reconheceria mais tarde (“He is the 

prime blessing that has made all the rest possible for me” 95). E, na realidade, em menos 

de vinte anos, George Eliot (como desejou ficar conhecida) viajou, escreveu e tornou-se 

famosa. Embora gostando de contribuir para ajudar as mulheres mais necessitadas, Eliot 

mostrou-se relutante relativamente à chamada “Woman Question”, insistindo antes “on 

woman’s peculiar constitution for a special moral influence” 96 (lembrando uma das 

suas poetisas favoritas, Felicia Hemans). A sua própria poesia, no entanto, parece 

constituir uma excepção no quadro mais alargado das preocupações especificamente 

                                                           
91 Este desentendimento com o pai só foi resolvido quando, depois de vários meses de silêncio entre 

ambos, Mary Ann acaba por ceder e ir à igreja com ele  mas apenas “to keep up appearances” (atitude 

prenunciadora da sua futura firmeza de carácter). Curiosamente, a própria Emily Brontë parece ter 

protagonizado uma atitude muito semelhante em relação ao seu pai (o reverendo Patrick Brontë), tendo a 

sua falta de comparência ao serviço religioso na igreja de Haworth sido notada por diversas vezes (Cf. 

Juliet Barker, The Brontës, Phoenix Giants, Orion Books, London, 1994, p. 221). 
92 Cf. Selections from George Eliot’s Letters, ed. Gordon S. Haight, New Haven and London, 1985, p. 39. 
93 Id. Ibid., p. 54. 
94 Chapman convida Mary Ann a dirigir a prestigiada Westminster Review, que ela aceita fazer 

anonimamente, contribuindo para o aumento do prestígio intelectual da mesma entre 1852 e 1854. 
95 Cf. Selections from George Eliot’s Letters, Op. Cit., p. 211. 
96 Id. Ibid., p. 351. 
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humanistas da sua prosa: por exemplo, a heroína do drama em verso, Armgart (1870), 

mostra-se abertamente dividida pelas exigências conflitantes entre arte e vida, ambição e 

amor (na tradição já gasta de Corinne) 97. A história, obviamente influenciada por 

Aurora Leigh, de uma cantora de ópera que acaba por perder a sua bela voz oferece-nos 

uma revisão ansiosa e bastante moralista do poema de Barrett Browning, em que a 

natureza moral vence o egoísmo indiferente da artista (uma censura feita àquela 

escritora?). Embora descrita como “essentially the work of a novelist on leave” 98, a 

poesia de George Eliot revela-nos algo sobre as suas atitudes relativamente às questões 

da arte e da condição feminina que os seus romances parecem esconder. Os sonetos, 

intitulados Brother and Sister 99, que adaptam a forma do amor cortês a um tipo 

diferente de relacionamento, estão carregados de um remorso autobiográfico. Eles 

podem ser interpretados quer como a carta apelativa de uma irmã rejeitada ao irmão 

bem-amado, quer como uma readaptação intrigante e maliciosa da história de Adão e 

Eva no Éden. 

Embora os pontos de contacto entre George Eliot e Emily Brontë não sejam 

aparentemente muitos  à excepção possivelmente de uma força de carácter e de uma 

independência de espírito que se revelam tanto na recusa de certos convencionalismos 

da sociedade de então como na atitude crítica face aos credos religiosos de um modo 

geral, certos aspectos temáticos da obra poética de uma e de outra autora parecem tocar-

se ao de leve (não obstante o facto da poesia de uma ser bastante mais tardia do que a da 

outra). O revivalismo evangélico, fundamental na formação da personalidade de ambas, 

não as parece ter impedido de aflorar assuntos menos convencionais nos seus poemas. 

Um desses é o relacionamento forte e ao mesmo tempo transgressivo (quase incestuoso) 

com o outro, irmão ou irmã, na magia da infância. O sentimento de amor e de 

companheirismo que une fortemente duas almas gémeas, no seio de uma natureza idílica 

ou emblemática, é revelado nos sonetos de Eliot 100 de forma muito similar à das 

                                                           
97 Cf. Kathleen Blake, “Armgart  George Eliot on the Woman Artist”, Victorian Poetry, 18 (1980), pp. 

75-80. 
98 Cf. Leighton, Victorian Women Poets ..., Op. Cit., “George Eliot (Mary Ann Evans) (1819-1880)”, p. 

221. 
99 Cf. George Eliot, (1874) The Legend of Jubal and Other Poems, William Blackwood & Sons: London 

& Edinburgh. 
100 “I cannot choose but think upon the time / When our two lives grew like two buds [...] Because the one 

so near the other is.” (Soneto I, ll. 1-2, 4); “... those young mornings are about me now, / When we two 

wandered toward the far-off stream / [...] those blest hours of infantine content.” (Soneto II, ll. 17-18 e 
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estâncias hínicas de Emily Brontë (por exemplo, em “Come, walk with me, ...”, “The 

Absent One” e “Stanzas To ”, no seu relacionamento com Anne ou com Branwell 101) 

e inclusivamente a Wuthering Heights (no relacionamento especial entre Catherine e 

Heathcliff). 

Exactamente da mesma idade que Anne Brontë, Jean Ingelow 102 nasceu no 

Lincolnshire mas viveu a sua juventude em Londres, tendo permanecido toda a vida em 

casa de seus pais. Foi por volta de 1860 (já na meia idade) que, ao tornar-se membro da 

associação literária conhecida como “Portfolio Society” 103, conheceu Adelaide Procter, 

Dora Greenwell e Christina Rossetti. Embora tendo já escrito alguns poemas, foi apenas 

com o seu segundo volume de poesia que Ingelow conseguiu atingir um sucesso 

considerável (com trinta edições consecutivas).104 A sua composição mais popular foi a 

balada “The High Tide on the Coast of Lincolnshire”, muito declamada na altura mas 

actualmente conotada como sentimental e melodramática.105 Deste modo, embora a sua 

obra tenha sido admirada por Tennyson 106 e lhe tenha angariado ainda a amizade de 

Ruskin e de Browning, o modo narrativo por ela usado  impessoal e grandíloquo  

acabou por cair em desuso no final do século. 

                                                                                                                                                                          

28); “Thus rambling we were schooled in deepest lore, / And learned the meanings that give words a soul, 

/ [...] Those hours were seed to all my after good; “ (Soneto V, ll. 57-58 e 61); “School parted us; we 

never found again / That childish world where our two spirits mingled / [...] // Yet the twin habit of that 

early time / Lingered for long about the heart and tongue: / We had been natives of one happy clime / And 

its dear accent to our utterance clung.” (Soneto XI, ll. 141-142 e 145-148). Cf. Victorian Women Poets ..., 

Op. Cit., pp. 222-227 (a ênfase é nossa). 
101 Podemos salientar, de forma respectiva, os seguintes versos das composições já referidas: “Come, 

walk with me, / [...] We used to love on winter nights / To wander through the snow; / Can we not woo 

back old delights? / [...]” (ll. 1, 4-6); “From our evening fireside now, / [...] Mirth and music all are flown: 

/ [...] One is absent, and for one / Cheerless, chill is our hearthstone ” (ll. 1, 4, 17-18); “Well, some may 

hate and some may scorn /And some may quite forget, thy name / But my sad heart must ever mourn / Thy 

ruined hopes, thy blighted fame” (ll. 1-4). Cf. The Poems of Emily Brontë, Derek Roper e Edward 

Chitham (eds.), Clarendon Press, Oxford, 1995, pp. 75, 98 e 197. 
102 Embora também tenha nascido em 1820, Jean Ingelow viveu mais quarenta e seis anos do que Anne 

Brontë (que apenas durou vinte e nove anos). 
103 Associação fundada por Barbara Bodichon e Bessie Rayner Parkes com o intuito de servir como um 

forum de encontro e de discussão, onde as mulheres de inclinações artísticas pudessem dar a conhecer 

umas às outras as suas criações poéticas e plásticas. 
104 Cf. Jean Ingelow, (1863) Poems, London. 
105 Isobel Armstrong tenta, no entanto, reabilitar aquela composição ao fazer o seguinte comentário: “ [...] 

a narrative historical ballad of disastrous flood [...] emblematic of her work. The river Lindis breaks its 

banks as the result of a huge, unforseen tidal wave, sweeping away Elizabeth, the cowherd’s wife, and her 

two children. [...] Water, or light, forcing a passage outwards, but hurrying towards extinction and 

destruction, flows through her poems.” (Cf. Victorian Poetry, Poetics and Politics, Op. Cit., p. 355). 
106 “In 1870 she received an invitation from Tennyson, another Lincolnshire poet, to visit him at home, 

[...] Tennyson, it seems, genuinely admired her work.” (Cf. Leighton and Reynolds, Victorian Women 

Poets ..., Op. Cit., p. 269). 
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Se uma grande parte da poesia escrita por Ingelow nos parece limitada ou 

convencional (inscrevendo-se na tradição da poesia dita ‘feminina’, que oferecia às suas 

leitoras um conforto moral e emocional através de formas poéticas mais acessíveis), 

quando inspirada pelo seu amor relativamente às paisagens campestres do Lincolnshire 

ou então na escrita de contos fantásticos para crianças (em verso), ela ultrapassa aquele 

inibidor sentido das conveniências. O poema intitulado “Divided”, por exemplo, é uma 

espantosa evocação da sua paisagem natal, em que o simbolismo ligeiro do rio se pode 

transformar numa quase-alegoria; escrito sob a forma de anotações diarísticas, o poema 

parece ser de inspiração pessoal (acerca de um amor perdido ou sobre a inevitabilidade 

da morte); mas a personificação feminina do rio, que é quase uma presença rival, aponta 

para a própria natureza da criatividade poética.107 O conto do absurdo em verso, 

intitulado Mopsa the Fairy 108, constitui um exemplo da liberdade imaginativa que as 

mulheres vitorianas conseguiam atingir na escrita de literatura infantil; esta é a história 

de um rapaz que chega ao país das fadas e encontra criaturas curiosamente estranhas, 

mórbidas ou violentas; o relato é pontuado por pequenas canções, também elas 

estranhas e espirituosas (“Winding-Up Time”, “A Story” e “Little babe, ...”) 109, em que 

Ingelow mostra uma força poética merecedora de reapreciação. 

Embora a poesia de Ingelow seja bastante mais tardia do que a de Anne Brontë, 

e também intrinsecamente diferente, podemos ainda assim detectar algumas pequenas 

coincidências, sobretudo a nível temático. O tema da separação entre dois jovens que se 

amam surge logo de início na poesia denominada ‘gondaliana’ (ou juvenil) de Anne; tal 

como em “Divided”, a separação pode ser meramente física  marcada pela distância 

que têm de superar (“Alexander and Zenobia”, “The Parting”) ou, novamente como em 

“Divided”, pode implicar restrições e problemas de outra ordem, mais moral ou 

intelectual (“Verses to a Child”, “Oh, they have robbed me of the hope”, “Farewell to 

                                                           
107 Podemos aqui citar alguns dos versos mais memoráveis deste longo poema (composto de oito partes), 

que nos fala de uma ‘separação’ que se vai tornando cada vez maior: “We two walk [...] / [...]one little 

streak at a distance lieth” (ll. 13-14); “The beck grows wider, the hands must sever.” (l. 45); “Then cries 

of pain, and arms out-reaching  / The beck grows wider and swift and deep” (ll.65-66); “We two walk on 

in our grassy places / On either margin of the moonlit flood” (ll.77-78); “But two are walking apart for 

ever, / And wave their hands for a mute farewell.” (ll. 99-100). Cf. Victorian Women Poets ..., Op. Cit., 

pp. 270-273. 
108 Cf. Jean Ingelow, (1869) Mopsa the Fairy, London. 
109 Estas três composições foram incluídas na antologia de Leighton e Reynolds, Op. Cit., pp. 273-275. 
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thee! But not farewell”).110 A imagem do ‘rio que corre’, que parece inicialmente unir e 

depois dividir duas pessoas que se amam, é igualmente usada por Anne Brontë em “Tis 

Strange to Think” (ou “Past Days”): “Friendship like a river flowed, / Constant and 

Strong its silent course” e em “Self-Communion”: “... this dark stream between us 

flowed, / Though both stood bending o’er its brink.” 111 

Tal como muitas outras poetisas vitorianas, Menella Bute Smedley teve um pai 

que, longe de ser perfeito, lhe proporcionou apesar de tudo uma educação clássica 

relativamente sólida, mas pouco mais do que isso.112 E, tal como as outras poetisas, 

Menella era possuidora de uma imaginação de cariz acentuadamente melodramático, 

despoletada em grande parte pela indigência e pela falta de oportunidades de realização 

pessoal. De constituição delicada, Menella viveu vários anos em Tenby; a partir de 

1849, e encorajada por uma tia, resolveu publicar várias histórias, incluindo Twice Lost 

(1866) 113, sob o pseudónimo de S.M.. Na década de 1870, Menella trabalhou como 

“district visitor” de asilos sob a supervisão de Mrs Nassau Senior.114 Uma grande 

porção da poesia escrita por Smedley consiste em pequenos poemas ou em narrativas 

extravagantes e sensacionais. Ocasionalmente, no entanto, ela parece querer elevar a sua 

veia poética, como acontece na sugestividade obsidiante de “A Face from the Past” 115 e 

                                                           
110 Do primeiro poema podemos citar os seguintes versos: “We loved each other fondly then; / But human 

love too soon decays, / And ours can never bloom again” (ll. 30-32). Do segundo, que fala de uma 

separação forçada, temos estes: “They will not let me hear that voice / [...] They will not let me see that 

face / [...] And they have taken all thy smiles, / And all thy love from me.” (ll. 3, 5, 7-8). De “Farewell to 

thee ...” citamos os seguintes: “Adieu, but let me cherish, still, / The hope with which I cannot part. / 

Contempt may wound, and coldness chill, / But still it lingers in my heart.” (ll. 21-24). Cf. The Poems of 

Anne Brontë. A New Text and Commentary, Edward Chitham (ed.), Macmillan Press, London and 

Basingstoke, 1979, pp. 69-70, 75-77. 
111 Cf. The Poems of Anne Brontë ..., Op. Cit., pp. 95 e 157. 
112 Edward Smedley, casado com Mary Hume em 1815, procurou compensar os seus baixos rendimentos 

como cura através da preparação de jovens para a entrada na universidade e também através da sua 

contribuição para publicações como The British Critic e o Annual Register e como editor da 

Encyclopedia Metropolitana (1822). Um volume de poemas da sua autoria foi publicado postumamente 

em 1837. As suas inclinações literárias, assim como a sua preocupação pela educação das suas filhas 

(nomeadamente, ensinando-lhes latim), assemelham-se bastante às do próprio reverendo Patrick Brontë 

relativamente a Charlotte, Emily e Anne Brontë. 
113 Twice Lost é um conto de engano e de rapto narrado por uma preceptora de trinta e oito anos de idade 

que se auto-define como “a strong-minded woman” (influência dos romances de Charlotte e Anne 

Brontë?). 
114 Inspectora sob o “Local Government Board” para a educação de raparigas em “Pauper Schools”.  

Menella foi a responsável pela edição do relatório de Mrs Senior, intitulado Boarding Out and Pauper 

Schools for Girls (1875). 
115 Podemos realçar os seguintes versos: “Out of the Past there has come a Face; / [...] with well-known 

eyes, so kind, so dear, / And it will not go away. “ (ll. 1 e 7-8); “It makes the Moment vague and vain, / 
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nos poemas inspirados por relatos da luta pela unificação da Itália (“Cavour”) 116. Da 

mesma forma que outras poetisas (nomeadamente, Barrett Browning), Menella parece 

ter adoptado uma visão daquele país como fundamentalmente feminino, encontrando 

um reflexo muito pessoal naquele esforço político. Em outras composições, como em 

“A Contrast”, parece existir uma crítica da dupla perspectiva sexual contemporânea.117 

Os poemas para crianças que ela escreveu são intrigantes pela sua jovialidade e 

jocosidade, como o cativante “The Irish Fairy”, inspirado pelo contacto com amigos 

irlandeses.118 

O valor dos momentos a sós proporcionados pela memória do passado, em 

conjugação com a fuga do real própria da reverie ou do devaneio, está tão presente em 

“A Face from the Past” de Smedley (“Have you no memories that hold / Your weary 

waking eyes?”) como em “Memory”, ou mesmo “Dreams”, de Anne Brontë.119 Do 

mesmo modo, o processo de crescimento de uma jovem e o despertar do sentimento de 

amor são descritos de forma semelhante pelas duas autoras. Smedley apresenta o 

momento de passagem da infância para o estado adulto da jovem noiva nos seguintes 

moldes: 

How first her tardy trouble grew / The watchers saw not; keen and wise / To 

note a difference in her eyes, / Yet it was there before they knew. // A dream 

with no interpreter, / The weaving of a happy spell / With mute pathos of 

farewell, / Not hers, but childhood leaving her. 120 

 

                                                                                                                                                                          

[...]” (l. 13); “Straightway I am in that far land / Beyond the seas of Death” (ll.19-20); “A Face has come 

from the Past to me  / let me alone to-day!” (ll. 31-32). Cf. Leighton e Reynolds, p. 257. 
116 Os versos mais memoráveis de “Cavour”, assumidamente ditos pela viúva de um herói da unificação 

italiana que chora a morte do marido mártir: “I met a woman, weeping by the sea, / [...] white with 

passion, wild with fear, / [...] ‘I am his Widow. Bring me to his grave, / [...] “Here lies Cavour; a man / 

who built the throne of Italy, and died.”’ (ll. 1-3, 35, 40-41). Cf. Leighton e Reynolds, pp. 267-268. 
117 À jovem noiva daquele poema, pura e inocente, é exigida uma seriedade piedosa, ao passo que o 

noivo mundano e corrupto é tratado de forma complacente: “Trained tenderly by Heaven and Earth, / [...] 

For that she had was pure and sweet; / [...] all around the world she looks, / And wonders about grief and 

sin. / [...] Yet [...] this fair pageant of her life, / [...] Must finish  in the name of wife. / [...] Her song is 

sung, her life begun. / [...] the two are one, / And that unholy past is done / Of which she must not speak.” 

(ll. 1, 13, 17-18, 45, 48, 112, 170-172). Cf. Leighton e Reynolds, pp. 261-267. A ênfase é nossa. 
118 Poema publicado conjuntamente com “The Sorrowful Seagull” em Poems Written for a Child by Two 

Friends (1895), in conjunction with E.A. Hart, Wells Gardner & Co: London. 
119 “[...] one sweet breath of memory / came gently wafting by / I closed my eyes against the day / And 

called my willing soul away / from earth and air and sky; // That I might simply fancy there / One little 

flower [...]” (“Memory”, 1844, ll. 8-14; a ênfase é nossa). Cf. Chitham, Op. Cit., pp. 101-102. 
120 “A Contrast”, em Victorian Women Poets ..., Op. Cit., p. 263 (ll. 77-84). A ênfase é nossa. 
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Também Anne, em “A Fragment”, parece sugerir que uma mudança ocorreu na sua 

atitude e aparência, cuja causa misteriosa ela não quer revelar e que apresenta como um 

processo natural resultante do crescimento: 

 

Maiden, thou wert thoughtless once / Of beauty or of grace, / Simple and 

homely in attire / Careless of form and face. / Then whence this change, [...]? 

Wherefore deck thy youthful form / With such unwearied care? / ‘[...] I can but 

say / That childhood’s thoughts are gone. / Each year its own new feelings 

brings / And years move swifly on [...].121 

 

Mas, ao contrário da noiva de Smedley, que não consegue disfarçar os seus sentimentos 

pueris na presença de outros (“Reluctant and ashamed, she sees / Her simple sovereignty 

depart; And loses patience with her heart, / And pleads for strength upon her knees, // 

[...] Yet blushes when she thinks his name, / and knows each movement that he makes; 

// And finds herself in sudden tears, [...]” 122), a personagem de Anne, ou a própria, 

regozija-se precisamente da capacidade demonstrada no encobrimento dos seus 

sentimentos amorosos (daí o título “Self-Congratulation” atribuído por Anne a este 

poema, em 1846): 

 

[...] They could not read my secret thoughts / Nor see my throbbing heart. // 

I’ve noticed many a youthful form / Upon whose changeful face / The inmost 

workings of the soul / The gazer’s eye might trace. // [...] But, thank God! You 

might gaze on mine / for hours and never know / The secret changes of my soul 

/ [...].123 

 

 Dora (Dorothy) Greenwell – poetisa devota e ensaísta, assim como jornalista 

polémica – era originária de uma família proprietária de terras em Durham, que a 

educou em casa. Depois da morte de seu pai, Dora ficou a viver com a mãe inválida 

durante perto de dezoito anos, não chegando a casar e virando-se progressivamente para 

a religião – período durante o qual compôs uma grande parte da sua obra poética. 

Apesar da forte ligação que a unia à mãe, esta parece ter sido responsável pelas 

frustrações e tensões por ela sentidas devido às constantes exigências e ao 

conservadorismo político. As opiniões liberais de Dora e o seu empenhamento social 

                                                           
121 “A Fragment” (ou “Self-Congratulation”, 1840). Cf. Chitham, Op. Cit., p. 71 (ll. 1-8 e 13-16). A 

ênfase é nossa. 
122 “A Contrast”, Op. Cit., p. 263 (ll. 93-100). A ênfase é nossa. 
123 “A Fragment”, Op. Cit., pp. 71-72 (a ênfase é nossa). A esta ‘técnica’ de encobrimento, Edward 

Chitham dá o nome de “dissembling” e afirma tratar-se de um ‘credo’ (Cf. The Poems of Anne Brontë ..., 

Op. Cit., “Commentary on the Poems”, p. 169). 
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poderão ter sido resultantes do relacionamento com Josephine Grey (mais tarde, 

Butler).124 Comparada com a heterodoxia que sobressai da sua obra em prosa, a 

convencionalidade da sua poesia é por vezes desapontadora, podendo estar relacionada 

com aquela influência e domínio maternais. No entanto, depois da morte da mãe, Dora 

muda-se sucessivamente para Londres e Bristol, entrando em contacto com poetisas 

como Ingelow, Procter e Christina Rossetti – com as quais é frequentemente comparada 

e também estereotipada como a figura da 'poetisa solteirona'. 

 A obra de Greenwell no seu conjunto tende a reproduzir motivos e formas já 

familiares e ela própria declarou ser modesta nas suas pretensões poéticas: "I have never 

aimed or dreamed of anything more than the lyrical and subjective, knowing my 

deficiency in objective force, formative power, and above all in imaginative strength".125 

Tal como as Brontë, Greenwell publicou o seu primeiro volume de poemas na década de 

40 (mais exactamente, em 1848) e, tal como Anne Brontë, escreveu poesia religiosa 

mas, ao contrário desta, tornou-se muito conhecida no seu tempo. Os diversos volumes 

de "Christian verse" por ela publicados, incluindo Carmina Crucis (1869) e Songs of 

Salvation (1873), testemunham a presença de um certo traço visionário na sua 

sensibilidade poética: são composições profundamente meditativas, advogando ao 

mesmo tempo uma resignação e uma esperança cristãs.126 No entanto, Dora empenhou-

se social e politicamente na mudança de certas atitudes da sociedade de então (como os 

seus diversos ensaios sobre a condenação da escravatura e da vivissecção, e ainda sobre 

a defesa da educação e da participação política das mulheres, atestam).127 Embora esta 

faceta não se manifeste de forma directa na sua obra poética (algo convencional e 

ortodoxa), uma causa puramente imaginativa ou social parece surgir num ou noutro 

poema. Por exemplo, "The Broken Chain" e "The Sun Flower" jogam ambos com as 

conexões intrigantes entre desejo e escravatura, o monólogo duplo "Demeter and Cora" 

baseia-se nas tensões amorosas do relacionamento mãe/filha, ao passo que "Christina" 

(1851) é um dos primeiros monólogos dramáticos sobre a "fallen woman" (o facto de 

                                                           
124 Josephine Butler seria, nomeadamente, responsável pela longa campanha política e proto-feminista 

contra os chamados "Contagious Diseases Acts". 
125 Cf. William Dorling, (1885) Memoirs of Dora Greenwell, London, p. 74 (a ênfase é nossa). 
126 É o caso de "Veni, veni, Emmanuel!" em Carmina Crucis (Bell & Daldy, 1869), cuja versão reduzida 

foi incluída em The Methodist Hymn Book. 
127 Cf. Dora Greenwell, Essays, London, 1866 e Liber Humanitatis. A Series of Essays on Various 

Aspects of Spiritual and Social Life, London, 1875. 
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ser falado pela própria mulher sem nome pode ser considerado como um acto de 

transgressão literária e social).128 

 Os pontos de contacto entre Greenwell e Anne Brontë são potencialmente 

muitos no que respeita as suas vivências respectivas como mulheres e poetisas. Ambas 

procuraram compensar uma vida sem grandes perspectivas como mulheres solteiras 

através do refúgio simultâneo da religião e da poesia. Apesar de constitucionalmente 

modestas, tanto uma como outra mostraram possuir uma consciência social alerta, ao 

reflectirem – embora Anne de forma mais indirecta – sobre a condição do ser humano e, 

mais particularmente, da mulher sujeita a determinadas normas sociais. A obra poética 

de ambas revela também algumas semelhanças, embora a confiança religiosa que 

transparece da maioria dos poemas devotos de Greenwell contraste um pouco com as 

dúvidas lacerantes presentes em algumas composições em forma de hino de Anne. Mas, 

tal como esta, Greenwell aborda de forma especial o relacionamento, a amizade e o 

amor intensos entre mulheres, quer elas sejam mães, irmãs, amigas ou poetisas como 

elas próprias.129 Uma composição de Greenwell, em particular, parece possuir fortes 

afinidades temáticas com a lírica brontëana de um modo geral. "A Scherzo" ou "A Shy 

Person's Wishes" (inserido em Poems de 1867) aborda simultaneamente o sentimento de 

reclusão feminina, de promessas escondidas e o desejo ardente de evasão e de 

comunhão com o mundo natural: 

 

With things that are hidden, and safe, and bold, / With things that are timid, and 

shy and, free, / Wishing to be; / [...] With things that are chainless, and 

tameless, and proud, [...] With the wind in its sleep, with the wind in its 

waking, / [...] Far up on the hills, where no foot surprises; / [...] Anywhere, 

anywhere, out of this room! 130 

 

 Este fragmento poético parece, com efeito, resumir adequadamente as principais 

tensões ou pulsões presentes na poesia feminina deste período: por um lado, a 

necessidade de manter a integridade e a reserva naturais à mulher e, por outro, o impulso 

de libertação ou de emancipação face às constrições sociais de que ela é vítima. Com a 

sua ênfase na identificação da alma feminina com uma natureza incontrolável ou 

                                                           
128 Ver os poemas referidos na antologia de Leighton e Reynolds, Victorian Women Poets ..., Op. Cit., 

pp. 277-286 e pp. 287-290. 
129 Ver "Call me Away" de Anne Brontë e "To Elizabeth Barrett Browning" de Greenwell. 
130 Cf. Valentine Cunningham, The Victorians. An Anthology of Poetry & Poetics, Op. Cit., p. 520 (a 

ênfase é nossa). 
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indómita ("chainless" e "tameless"), o poema de Greenwell serve também perfeitamente 

como introdução à vida, à obra e aos tempos das Brontë de Haworth. 
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A LÍRICA DE CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 



1 

UMA ‘TRANSITORIEDADE MARCANTE’  A VIDA,  

A OBRA E OS TEMPOS DOS BRONTË DE HAWORTH 

 

 

 Introdução 

 

 Ao escolhermos escrever sobre toda a família Brontë em simultâneo – e não 

apenas sobre Charlotte, Emily e Anne – e ainda sobre os conturbados tempos que 

marcaram a sua breve passagem por este mundo, moveu-nos a ideia de que uma 

imagem mais completa, equilibrada e real do contexto das suas transitórias existências e 

das suas respectivas criações poderia deste modo emergir. Essa ideia fundamenta-se 

sobretudo no facto incontornável de que os ‘Brontë de Haworth’, apesar de geográfica e 

socialmente isolados (ou assim considerados por muitos), constituíam um agregado 

familiar extraordinariamente coeso, unido e solidário e de que a chave para o seu 

sucesso reside precisamente nessa condição de partilha e comunhão de espaços e 

objectos, de sentimentos e ideias. 

Nessa perspectiva, bastaria omitir o contributo dado por um só dos elementos – 

nomeadamente, o daqueles que esta dissertação não visa estudar directamente, Patrick 

Brontë e Branwell Brontë (respectivamente, pai e irmão) – para que fosse gerado um 

desequilíbrio e até uma distorção na análise de uma imagem que se pretende ao mesmo 

tempo clara e reveladora. Na realidade, sem essa informação preciosa seria 

inclusivamente mais difícil, para não dizer impossível, fazer uma reconstituição 

minimamente coerente da vida e da obra das duas Brontë mais novas, Emily e Anne, já 

que os dados biográficos estritamente a seu respeito são muito escassos. Mas estamos 

também convencidos de que uma análise concertada das condições sócio-económicas e 

políticas, assim como do ambiente cultural e literário, que ocasionaram o surgimento 

desta extraordinária e talentosa família se torna imprescindível se queremos conhecer e 

compreender bem todo o ‘universo’ que perpassa pelos seus multifacetados textos 

poéticos. 

 

 



 

 

1.1  De órfãos a 'filhos da Musa’ – Os anos formativos e criativos da 

infância e da juventude. 

 

No ano de nascimento de Charlotte Brontë, que ocorreu a 21 Abril de 1816, a 

Grã-Bretanha vivia o clima de grande instabilidade política que caracterizou o período 

de Regência (1809-20), durante o impedimento por loucura de Jorge III. O ano de 1816 

assinalou igualmente as comemorações nacionais pela restauração da paz na Europa, 

após o término das guerras napoleónicas, e o próprio reverendo Patrick Brontë (1777-

1861) celebrou publicamente missas de acção de graças na Old Bell Chapel de Thornton 

(a sua paróquia no Yorkshire). Mas o final dos conflitos armados não tinha trazido 

consigo a desejada recuperação económica; a combinação de uma redução no comércio 

com um Inverno rigoroso provocou uma grande angústia nas famílias mais pobres da 

região, o que por sua vez contribuiu para despoletar a insurreição ‘Luddita’.1 Nesse ano 

também, Walter Scott publicava Old Mortality, Lord Byron The Prisoner of Chillon and 

Other Poems e S.T. Coleridge Christabel and Other Poems.2  

Aquando da morte de Jane Austen, em 1817, e no dia 26 de Junho, nascia 

Patrick Branwell Brontë, ao mesmo tempo que Byron escrevia Manfred e The Lament 

of Tasso, P.B. Shelley Alastor and Other Poems e Walter Scott Rob Roy. A 30 de Julho 

do ano seguinte, Emily Jane vinha ao mundo; seu pai, Patrick Brontë, publicava The 

Maid of Killarney 3, John Keats estreava com Endymion. A Poetic Romance e Mary 

                                                 
1 Os distúrbios industriais que adoptaram o nome de ‘Captain Ludd’ surgiram entre 1811 e 1813 e 

coincidiram com a agitação política e com uma severa crise dos bens alimentares. Os trabalhadores 

têxteis das regiões do Lancashire e do Yorkshire, onde nova maquinaria tinha sido introduzida para 

rentabilizar a produção, insurgiram-se contra a redução da mão-de-obra através de acções violentas de 

destruição dos teares mecânicos e ferramentas afins. Mas como ressalva Richard Brown, “Only in West 

Yorkshire did the skilled croppers fear the spread of the new technology, the gig mill and the shearing 

frame. [...] Physical attacks and intimidation were the last resort of men who had exhausted traditional 

means of effecting change.” (Cf. Church and State in Modern Britain. 1700-1850, Routledge: London 

and New York, 1991, pp. 348-349). 
2 Os romances históricos de Scott, assim como as suas baladas populares inspiradas na tradição escocesa, 

exerceriam uma influência perene sobre os Brontë; o mesmo aconteceria com a personalidade de Byron e 

com poemas como The Prisoner of Chillon nas criações futuras (personagens e temas) daqueles. 
3 The Maid of Killarney, or Albion and Flora, a Modern Tale, with Cursory Remarks on Religion and 

Politics foi publicada anonimamente no Blackwood Magazine, em Abril de 1818. Esta obra de Patrick 

teria uma influência considerável nos seus filhos; além de procurarem imitar o seu estilo (nomeadamente, 

a prática da inclusão na narrativa de poemas em forma de ‘canção’), adoptaram também alguns dos seus 

personagens (a jovem Flora constituiria o modelo para muitas das heroínas da ‘juvenilia’), assim como os 
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Shelley com Frankenstein. Naquela novela, Patrick descrevia não apenas a beleza dos 

lagos e montanhas da Irlanda (sua terra natal) como também a comovente pobreza dos 

camponeses; embora tratando-se de uma história de amor entre Albion e Flora – 

símbolo da união entre a Inglaterra e a Irlanda, ele aproveitava para expor os seus 

pontos de vista religiosos (contra a emancipação dos católicos) e políticos (a favor de 

uma reforma do sistema criminal). Nesse mesmo ano, 1818, a Grã-Bretanha assumia o 

domínio efectivo da Índia. Um ano antes do nascimento de Anne Brontë (a 17 de 

Janeiro de 1820), e como resultado da política repressiva em relação a manifestações de 

descontentamento social e económico, dava-se o massacre de Peterloo (1819), como 

ficou conhecido.4 Quando toda a família Brontë se mudava definitivamente de Thornton 

para Haworth, em 1820, Jorge IV sucedia a Jorge III e tinha lugar a conspiração de Cato 

Street 5; nesse ano, Elizabeth Barrett publicava The Battle of Marathon e Percy B. 

Shelley  Prometheus Unbound.  

Os Brontë tinham vivido em Thornton, uma localidade perto de Bradford, 

durante cinco anos; ao mudarem-se para a remota povoação de Haworth, foram 

perdendo gradualmente o contacto com amigos e vizinhos. Mas apesar da reputação 

rural da nova paróquia de Patrick, já existia um grande número de pequenas indústrias 

têxteis e um próspero comércio de lã quando a família aí chegou, no mês de Abril de 

1820: “[...] in reality, Haworth was a busy, industrial township not some remote rural 

village [...] it lay in one of the main routes between Yorkshire and Lancashire [...] and it 

was an ideal place to site factories [...] along the River Worth [...]”.6 No entanto, o novo 

pároco e sua mulher, Maria Branwell, teriam podido observar à chegada que a região 

circundante – composta essencialmente das charnecas e colinas cobertas de urze de 

Brown Moor, Oakworth Moor e Steeton Moor – se tornava mais bravia e íngreme à 

                                                                                                                                               
elogios ao Duque de Wellington e a descrição da beleza das paisagens. Cf. Brontëana. Rev. Patrick 

Brontë’s Collected Works, AMS Press: New York, 1978, pp. 131-200. 
4 Em 1819, a campanha reformista radical tinha organizado uma série de ‘subversivos’ encontros de 

massas no Norte de Inglaterra, no sentido de enviar petições ao Parlamento. Num desses encontros, 

marcado para o dia 16 de Agosto nos arredores de Manchester, a cavalaria local interveio de forma 

desastrosa: onze pessoas morreram e seiscentas ficaram feridas. O impacto deste massacre sobre a opinião 

pública foi de tal ordem que o governo conservador resolveu calar a imprensa radical através do 

‘Blasphemous and Seditious Libels Act’. 
5 Um grupo de radicais (‘Spenceans’), liderado por Thistlewood, tinha decidido provocar um 

levantamento popular espontâneo na província e planeado assassinar o gabinete ministerial e ainda tomar 

a Torre de Londres, mas o governo toma conhecimento a tempo e detém os conspiradores (alguns dos 

quais são executados). Esta tentativa foi seguida de alguns pequenos levantamentos em Huddersfield, 

Barnsley e Glasgow, que também falharam. 
6 Cf. Juliet Barker, The Brontës, Phoenix (Orion Books Ltd): London, 1995, p. 92. 
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medida que eles avançavam pelos trilhos serpenteantes (uma imagem evocada 

frequentemente na lírica de Emily Brontë): 

 

[...] there is something almost heart-wrenching in the beauty of the sweep of 

moorlands round Haworth. The great hills rise, one after another, horizon 

beyond horizon: [...] Apart from a few short weeks in September, when the 

moors are covered with the purple bloom of the heather and the air is heavy 

with its scent, the predominant colours of the landscape are an infinite variety 

of subtle shades of brown, green and grey. [...] the few trees which brave the 

elements on the skyline are stunted and grow aslant, bent under the power of the 

prevailing wind. The whole landscape is in thrall to the sky, which is rarely 

cloudless and constantly changing; each season it absorbs a peculiar and 

different quality of light ...7 

 

Embora Haworth se tivesse tornado famosa devido à influência de um anterior 

pároco – William Grimshaw e aos sermões ali pregados pelo ainda mais famoso John 

Wesley, a pequena e isolada localidade era sobretudo notória quer pela sua 

insalubridade quer pelo seu latente radicalismo político. Back Lane (agora North Street) 

era a parte mais populosa e também onde a maioria da classe trabalhadora vivia: 

composta de casebres partilhados por várias famílias e com condições deploráveis (sem 

saneamento nem ventilação). As doenças proliferavam devido sobretudo à má qualidade 

da distribuição de água e as elevadas taxas de mortalidade rivalizavam com as das 

piores zonas de Londres: Patrick Brontë cedo se aperceberia de que quarenta por cento 

das crianças da sua paróquia viria a morrer antes de atingir os seis anos e que a 

esperança média de vida não ultrapassava os vinte e cinco anos de idade.8 

 Como que a servir de confirmação àquela estatística, a nova década começava 

tragicamente. Em Setembro de 1821, Maria Branwell Brontë – esposa amada e mãe 

extremosa das seis crianças  morria de cancro após um longo sofrimento (que teria 

durado perto de oito meses) e a sua irmã mais velha, Elizabeth Branwell, mudava-se 

para o Curato de Haworth para olhar pela família Brontë. O futuro desta parecia estar, 

no entanto, comprometido pois a permanência da tia era supostamente temporária. 

Nesse mesmo ano, dava-se a morte de Keats, logo seguida pela morte de Shelley (em 

1822), e começava a guerra pela independência na Grécia 9; Walter Scott escrevia 

Kenilworth e Robert Southey A Vision of Judgement. 

                                                 
7 Cf. J. Barker, The Brontës, Op. Cit., p. 94 (a ênfase é nossa). Ver anexo B (imagem fotográfica do 

Curato de Haworth e de parte das charnecas à sua volta). 
8 Cf. Walter Babbage [1850], Report to the General Board of Health. Citado por Barker: 1995, p. 96. 
9 O principal interesse económico da Grã-Bretanha tinha sido o de assegurar a estabilidade do Império 

Otomano (ou Turco). No entanto, a revolta grega causava sentimentos contraditórios em Londres; havia 
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A doença prolongada de sua mulher deve ter constituído uma provação terrível 

para Patrick Brontë, obrigado a testemunhar de forma impotente a dor e progressiva 

debilitação de Maria – “[...] her frame wasted daily; and after about seven months of 

more agonizing pain than I ever saw anyone endure, she fell asleep in Jesus [...]”.10 

Após a morte dela, aos trinta e oito anos de idade, o pároco tinha permanecido de tal 

forma prostrado pela dor da sua perda que ficou literalmente incapaz de cumprir as 

tarefas diárias assim como de resolver a situação dos seus filhos, agora órfãos de mãe 

(Charlotte, Branwell, Emily e Anne tinham apenas cinco, quatro, três e um anos de 

idade, respectivamente): “[...] my dear wife was dead, and buried, and gone, [...] I 

missed her at every corner, and ... her memory was hourly revived by the innocent, yet 

distressing prattle, of my children, [...]”.11 Mas a reconfortante presença de Elizabeth 

Branwell, então julgada apenas temporária, revelar-se-ia uma ajuda inestimável ao 

longo dos muitos e difíceis anos que se avizinhavam, tal como o próprio confessaria: 

“[...] afforded great comfort to my mind, which has been the case ever since, by sharing 

labours and sorrows, and behaving as an affectionate mother to my children.”12 

Apesar da tia ter decidido ficar em Haworth até as crianças terem idade 

suficiente para frequentar a escola, o pai Patrick parece ainda assim ter-se mostrado 

sempre preocupado e interessado pelos seus filhos: “[he] watched over his little 

bereaved flock with truly paternal solicitude and affection [...] he was their constant 

guardian and instructor – and ... he took a lively interest in all their innocent 

amusements.”13 Este interesse de Patrick Brontë pelas actividades dos seus pequenos 

filhos, e sobretudo pela precocidade por eles revelada, transparece de inúmeros relatos: 

“When mere children, as soon as they could read and write, Charlotte and her brother 

and sisters, used to invent and act little plays of their own [...]”; noutra ocasião, “[...] 

happening to have a mask in the house, I told them all to stand, and speak boldly from 

under cover of the mask [...]”.14 Quando as crianças não se encontravam no exterior do 

                                                                                                                                               
uma grande simpatia pelos gregos e pela sua causa entre as classes instruídas, personificada por George 

Gordon (ou Lord Byron). Assim, em 1826, o governo inglês é levado a oferecer protecção militar à 

Grécia. 
10 Carta de Patrick Brontë a John Buckworth, 27 de Novembro de 1821. Cf. Barker: 1995, p. 104. 
11 Id.bid. Cf. Barker: 1995, pp. 104-105. 
12 Id. Ibid. Cf. Barker: 1995, p. 104. 
13 William Dearden (amigo de Patrick) no Bradford Observer, 27 de Junho de 1861; com base num 

testemunho dado por Branwell. Cf. Barker: 1995, p. 109 (a ênfase é nossa). 
14 Cf. Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë [1857], Penguin: Harmondsworth, Alan Shelston 

(ed.), 1985, pp. 35-36 (a ênfase é nossa). Aquele gesto desinibido de Patrick Brontë revelar-se-ia um 

incentivo importante da futura eloquência criativa dos irmãos Brontë. 
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curato, passeando e correndo livremente pelas charnecas, Patrick juntava-as à sua volta 

no seu escritório “for recitation and talk, giving them oral lessons in history, biography 

or travel” e, ao Domingo, para estudarem a Bíblia e o catecismo.15 

No respeitante aos seus entretenimentos, os pequenos Brontë eram praticamente 

auto-suficientes, não sentindo necessidade de procurar amigos da mesma idade fora de 

casa, visto que todos seis possuíam basicamente os mesmos gostos e inclinações 

(embora capacidades imaginativas variáveis): “Their ‘games’ were founded upon what 

Maria read to them from the newspapers, and the tales brought forth from the father’s 

mines of tradition, history and romance. Nothing escaped them.”16 No entanto, Patrick 

estava consciente do facto de que, por um lado, as suas possibilidades económicas eram 

reduzidas e, por outro, que os seus filhos necessitavam de uma educação formal que os 

pudesse habilitar futuramente para o exercício de uma profissão. Embora disposto a 

encarregar-se pessoalmente da educação do pequeno Branwell, não se sentia habilitado 

a fazer o mesmo pelas suas restantes cinco filhas, já que elas necessitavam de outros 

“feminine attainments”. Com essa finalidade, Patrick chegaria a enviar as duas mais 

velhas – Maria e Elizabeth (respectivamente, com nove e oito anos) para a conceituada 

escola de Crofton Hall, em Wakefield; mas apesar das qualidades por elas reveladas  

“Maria had a powerfully intellectual mind  Elizabeth had good solid sense”  a sua 

estada seria breve já que Patrick não podia comportar a despesa adicional da educação 

das restantes filhas.17 

Em 1824 (ano em que Byron morre na Grécia) quatro das irmãs Brontë – Maria, 

Elizabeth, Charlotte e Emily – são enviadas para a escola de Cowan Bridge, para filhas 

de membros pobres do clero, em Westmoreland.18 Aquela escola era dirigida pelo então 

prestigiado reverendo William Carus Wilson, membro do ramo evangélico do clero 

anglicano, e tinha como mentores personagens como William Wilberforce e Hannah 

More. Embora possuindo uma reputação como filantropo e pedagogo, Wilson não 

passava de um calvinista sádico com a sua obsessão doentia pelas ideias da tortura, da 

                                                 
15 Segundo testemunho de Nancy Garrs, empregada no curato à época. Cf. Barker: 1995, p. 111. 
16 Segundo testemunho de Sarah Garrs, irmã de Nancy e também empregada no curato. Cf. Barker: 1995, 

p. 111 (a ênfase é nossa). 
17 Testemunho de Patrick Brontë a Elizabeth Gaskell, 20 de Junho de 1855. Cf. Barker: 1995, p. 118. 
18 As duas irmãs mais velhas chegariam a Cowan Bridge a 21 de Julho, Charlotte (com oito anos) a 10 de 

Agosto e Emily (com seis anos) mais tarde, a 25 de Novembro de 1824. 
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morte e da condenação ao inferno.19 No entanto, não sendo possuidoras de dote e 

estando as suas hipóteses de casamento severamente comprometidas, as filhas de 

Patrick Brontë dispunham apenas das carreiras como professoras ou preceptoras, para a 

aprendizagem das quais aquela instituição estava supostamente vocacionada.20 Mas o 

regime escolar ali implementado por Carus Wilson era propositadamente severo e 

espartano, fazendo da privação física e mental uma virtude (as necessidades de 

alimentação e de aquecimento eram parcamente supridas, já para não falar da exclusão 

de todas as atenções, carinhos e incentivos intelectuais). Se o romance de Charlotte 

Brontë, Jane Eyre, pode ser interpretado à letra, então o regime escolar era 

indubitavelmente severo e cruel até:  

 

[...] getting up and dressing by rushlight; [...] ceremony of washing: the water in 

the pitchers was frozen. [...] the long hour and half of prayers and bible reading 

[...] Breakfast-time ... at last, [...] the porridge was ... burnt; ... the quantity small 

[...] 21 

 

A história das pequenas Brontë na ‘Clergy Daughters’ School’ de Cowan Bridge 

está inextricavelmente associada à da jovem Jane Eyre na escola de Lowood e em 

especial aos relatos dos sofrimentos infligidos a Helen Burns e à própria Jane pelo 

sádico Mr Brocklehurst e pela severa Miss Scatcherd.22 No entanto, e tal como a própria 

Charlotte admitiria mais tarde, Lowood é vista através dos olhos de uma criança com 

um invulgar sentido das injustiças aí cometidas e não propriamente através de uma 

visão adulta e imparcial: 

 

[...] she had not considered it necessary, in a work of fiction, to state every 

particular with the impartiality that might be required in a court of justice, nor 

to seek out motives, and make allowances for human feelings [...] 

dispassionately analysing the conduct of those who had superintendence of the 

institution.23 

 

A grande novidade do ano de 1825 (em que William Hazlitt publica The Spirit 

of the Age) é a abertura do primeiro caminho-de-ferro para passageiros – ali bem perto, 

                                                 
19 Essas ideias estão bem patentes em alguns dos livros infantis por ele publicados, como é o caso de The 

Child’s First Tales (1836), The Children’s Friend e  Youthful Memoirs. 
20 A instrução oferecida na escola de Cowan Bridge consistia basicamente na aprendizagem da leitura, da 

escrita e da aritmética simples e de actividades estritamente femininas como costurar e bordar (e, 

excepcionalmente, a aprendizagem de música, desenho ou Francês). 
21 Ver Charlotte Brontë, Jane Eyre [1847], The World’s Classics, Oxford University Press (ed. Margaret 

Smith), 1988, vol. I, Cap. VI, pp.52-53. 
22 Op. Cit., vol.I, Caps. V-X, pp. 40-83. 
23 Cf. Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë [1857], vol. I, Cap. IV, p. 98. 
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em Stockton e Darlington; mas o ano marca também a morte, por tuberculose, das duas 

irmãs mais velhas: Maria e Elizabeth Brontë. Muito provavelmente devido às privações 

sofridas pelas alunas daquela instituição, agravadas pelas más condições sanitárias ali 

existentes, tinha-se dado uma epidemia de febre tifóide na Primavera desse ano. Mas, 

por essa altura, tanto Maria como Elizabeth se encontravam já grave e irreversivelmente 

afectadas pela doença que as conduziria à morte em Maio e Junho desse mesmo ano, 

respectivamente aos onze e dez anos de idade. Para Charlotte e Emily, ainda em Cowan 

Bridge, a dupla perda das irmãs mais velhas e, em especial, a de Maria, cujo afecto, 

carinho e fé tinham procurado compensá-las da ausência materna, seria profunda e 

irreversível. Alarmado pela rápida propagação da morte e receoso pela sorte das outras 

duas filhas, Patrick Brontë apressa-se a traze-las de volta a casa (a 1 de Junho desse 

ano).  

Mais tarde, e perante uma crítica de inverosimilhança feita às suas personagens, 

Charlotte afirmaria que Maria era o modelo original, de força e de paciência, da 

abnegada Helen Burns em Jane Eyre: “[...] Helen Burns’s character ... was real enough: 

I have exaggerated nothing there [...] my eldest sister, Maria [...] prematurely developed 

and remarkable intellect [...] the mildness, wisdom, and fortitude of her character”.24 

Além do efeito traumático que a morte de Maria, e de Elizabeth, teve sobre ela e do 

modo como isso se reflectiu na sua obra (povoada de órfãos e de órfãs), também 

Branwell reteria para sempre uma imagem dolorosa do súbito desaparecimento de suas 

irmãs, em especial de Maria: 

 

Long long long ago seems the time when we danced hand in hand with our 

golden haired Sister whom all that looked on loved [] Long long long ago the 

day on which she died. [...] When She her coffin and velvet pall descended [...] 

into the horrid clay [...] remembered now afford feelings which I ... cannot 

describe 25 

 

Num poema longo, escrito dez anos depois, Branwell descreveria igualmente a morte 

ficcional de uma irmã muito amada e o modo como as respectivas solenidades fúnebres 

o afectaram: 

 

‘Look at your sister [...] / One moment ere her form be hid / For ever’ neath its 

coffin lid!’ / [...] down I bent to bid adieu. / [...] There she lay then, [...] / In 

dreamless slumber closed [...] / A chilly face, a faltering breath / [...] They came 

                                                 
24 Carta a William Smith Williams, 5 de Novembro de 1849. Cf. Barker: 1995, pp. 140-141. 
25 Ao editor de Blackwood’s Magazine, 8 de Dezembro de 1835. Cf. Barker: 1995, p. 139. 
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– they pressed the coffin lid / Above my Caroline, / [...] I felt, for ever hid / My 

sister’s face from mine!26 

 

De volta a Haworth, a vida no curato prosseguiu com a sua rotina diária de 

lições, passeios e brincadeiras. Patrick Brontë tinha retomado as sessões de estudo com 

os seus filhos (agora reduzidos a quatro: Charlotte, Branwell, Emily e Anne) e, a partir 

dos livros por eles manuseados, podemos tirar algumas conclusões sobre o tipo de 

formação recebida. De entre os convencionais manuais escolares da época sobre história 

e geografia, destaca-se A Grammar of General Geography de J. Goldsmith, que teria 

sugerido os mapas e os nomes de localidades usados nos reinos imaginários que os 

pequenos Brontë em breve inventariam. Também existia uma cópia dos Moral Sketches 

de Hannah More, uma edição de 1743 de The Pilgrim’s Progress, uma edição de 1791 

de Doctrine of the Passions do escritor de hinos Isaac Watts e outra de 1797 de 

Paradise Lost de John Milton – estes três últimos seriam de influência seminal e ainda 

frequentemente citados pelos Brontë ao longo da vida.27 Para além destes exemplares, o 

curato tinha também uma cópia de Lay of the Last Minstrel de Scott e uma edição 

bastante usada de The Seasons do poeta James Thomson. Mas eles também apreciavam 

os livros para crianças à sua disposição na época: é o caso de Arabian Nights’ 

Entertainment (que inspiraria as “Tales of the Genii” e ainda “Silence” de Charlotte 

Brontë), das fábulas do Spelling Book de Dyche, de uma edição de Tales of a 

Grandfather de Scott (também altamente influente) e ainda de History of British Birds e 

das Select Fables  (1779) de Thomas Bewick.28 

É também no início de Junho de 1826 que Patrick Brontë regressa de uma 

conferência clerical em Leeds com presentes para cada um dos filhos, incluindo os 

soldados de brinquedo que iriam inspirar a criação de um mundo imaginário. Embora 

houvesse um jogo para Charlotte, uma aldeia de brinquedo para Emily e uma boneca 

dançante para Anne, as três irmãs mostraram-se desde o início bem mais interessadas 

por aquele pequeno exército, do qual cada uma seleccionou o seu soldado preferido, 

atribuindo-lhe o nome do seu herói favorito: 

 

                                                 
26 Branwell Brontë, “Caroline” ou “Calm and clear the day declining”. Cf. Tom Winnifrith, The Poems of 

Patrick Branwell Brontë, New York University Press: New York and London, 1983, pp. 66-76. 
27 Cf. Christine Alexander, The Early Writings of Charlotte Brontë, Basil Blackwell: Oxford, 1983, pp. 

18, 118, 132, 283 e 296. 
28 Sobre este assunto, ver Barker: 1995, pp. 145-146. 
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[...] papa bought Branwell some soldiers at Leeds [...] Emily and I jumped out 

of Bed and I snatched up one and exclaimed this is the Duke of Wellington ... 

Emily likewise took one [...] a Grave Looking ferllow we called ... Gravey 

Anne’s was a queer litle thing very much like herself. he was called  waiting 

Boy Branwell chose Bonaparte 29 

 

O passo seguinte foi a progressiva elaboração de um conjunto de aventuras 

protagonizadas pelos “Young Men” ou “Twelves”, que eram protegidos pelos quatro 

“Chief Genii” (os génios ou espíritos protectores de Branwell, Charlotte, Emily e Anne) 

 Branni, Talli, Emmii e Annii. Tendo conquistado e colonizado vários reinos da costa 

Oeste de África, aqueles aventureiros fundaram uma confederação, cuja capital 

magnífica era “Glass Town” (mais tarde designada “Verdopolis”). Enquanto as crianças 

(com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos) escreviam pequenas peças de 

teatro, histórias e poemas em minúsculos manuscritos, o fim da década assinalava 

algumas mudanças: o decreto-lei de desagravo da Igreja Católica Romana (1829), a 

subida ao trono de Guilherme IV (1830) e as revoluções na França, Bélgica, Itália, 

Alemanha e Polónia (1830-32).30 

Os quatro jovens Brontë seguiam os acontecimentos políticos que transpiravam 

de Londres tão avidamente como relatavam os de “Glass Town”. Durante vários anos, 

mesmo quando ainda muito novos, seguiram os debates parlamentares e a instauração e 

queda de governos sucessivos, relatados pela precoce Maria, que passava horas a fio a 

escrutar os jornais que chegavam ao Curato, entre os quais The Leeds Intelligencer, The 

Leeds Mercury, John Bull e Blackwood’s Magazine. A grande polémica que agora os 

absorvia era precisamente o “Roman Catholic Relief Act” de 1829, formulado para pôr 

termo à perseguição dos católicos e para lhes conceder as mesmas liberdades e 

oportunidades anteriormente apenas garantidas aos protestantes. Toda a família, apesar 

das suas fidelidades conservadoras, apoiava a defesa que personalidades famosas como 

Wellington e Peel resolveram fazer dessa causa. Charlotte recorda a forma entusiástica e 

ao mesmo tempo ansiosa com que todos aguardavam as notícias a esse respeito: 

 

[...] O those three months from the time of the king’s speech to the end! 

Nobody could think, speak or write on anything but the Catholic question and 

                                                 
29 Charlotte Brontë, “The History of the Year”, 12 de Março de 1829. Cf. "The Origins of Angria", in 

Frances Beer (ed.), The Juvenilia of Jane Austen and Charlotte Brontë, Penguin: Harmondsworth, 1986, 

p. 182. 
30 Embora o público britânico de um modo geral receasse o alastramento do espírito revolucionário e da 

violência política às ilhas, o governo inglês apoiava a causa da independência dos belgas e dos polacos, 

assim como uma reforma política moderada em países como a Alemanha e a Itália. 
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the Duke of Wellington or Mr Peel. [...] With what eagerness ... with what 

breathless anxiety we listened as one by one they were disclosed and explained 

and argued upon [...] And when the paper came which was to decide the 

question, the anxiety was almost dreaful with which we listened to the whole 

affair: [...] Lastly, the majority one to four in favour of the bill.31 

 

A partir de 1829, apenas três anos após a oferta dos brinquedos, Charlotte e 

Branwell começaram a registar a história da “Cidade de Vidro” por escrito  a sua 

criação, as guerras que a abalaram, a vida esplendorosa da aristocracia, os encontros e 

desencontros amorosos dos seus heróis e heroínas e outras coisas mais. O registo era 

feito em pequenos caderninhos por eles manufacturados, através de uma imitação 

minúscula (quase indecifrável) da letra de imprensa usada nos jornais-modelo como 

Blackwood’s Magazine 32; os cadernos continham não apenas relatos de aventuras mas 

também críticas literárias, comentários políticos, ilustrações e cartas dirigidas ao editor. 

Além dos “Young Men” e da sua  respectiva saga, as férteis imaginações destes irmãos 

criaram ainda outros mundos fantásticos: é o caso de “Our Fellows” (inspirado pelas 

Fábulas de Ésopo) e sobretudo de “Islanders” (cujos heróis são sobretudo homens de 

letras ou personalidades literárias  como Walter Scott  e, além disso, possuidores de 

estatura gigantesca). 

 

Our plays were established, ‘Young Men’ June 1826, ‘Our Fellows’ July 1827, 

‘Islanders’ December 1827. Those are our three great plays that are not kept 

secret. Emily’s and my Bed plays were established the 1st December 1827 and 

[...] March 1828. Bed plays mean secret plays, they are very nice ones [...] all 

our plays are very strange ones; their nature I need not write on paper for I think 

I shall always remember them. The ‘young man’ play took its rise from some 

wooden soldiers Branwell had, ‘Our fellows’ from Esops fable [...] and the 

‘Islanders’ ... from several events [...] 33 

 

                                                 
31 Charlotte Brontë citada por Christine Alexander, The Early Writings of Charlotte Brontë, Oxford:Basil 

Blackwell, 1983, p.48 (a ênfase é nossa). Em Church and State, Richard Brown salienta que “By 1850 

[Roman Catholics in England] had multiplied ten times to about three quarters of a million. [...] 

Catholicism developed in [...] the industrial areas of the West Riding and south-east Lancashire, in the 

east Midlands, [...]”, acentuando que já anteriormente “Numerical transformation upset the balance of 

power [...] Between 1778 and 1829 a series of bodies were established to represent the interests of 

English Catholics in the debates on the dismantling of anti-Catholic legislation.”, mas que “Emancipation 

in 1829 was the result more of the efforts of Irish than English Catholics.” ( Op. Cit., pp. 463-465). 
32 Blackwood’s Magazine (publicado por William Blackwood de Edinburgo) consistia numa miscelânea 

de comentários acerca da política e da literatura contemporânea que informou os gostos e os interesses 

dos jovens Brontë durante muitos anos. Além de terem absorvido as inclinações conservadoras (‘Tory’) 

do jornal e copiado o seu estilo floreado, fizeram das personalidades aí presentes (tal como o Duque de 

Wellington e Lord Byron) heróis das histórias por eles criadas. (Ver anexo C para uma reprodução de 

uma das páginas das histórias de "Angria" da autoria de Branwell Brontë). 
33 Charlotte Brontë, “The History of the Year”, 12 de Março de 1829, in Frances Beer (ed.), The Juvenilia 

..., Op. Cit., pp. 181-182. 
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As edições do “Young Men’s Magazine” feitas por Charlotte em 1829 e 1830 

reflectem os seus próprios interesses: Wellington torna-se um personagem mais real; o 

seu filho mais velho, Arthur, é o ‘Marquis of Douro’, um idealizado herói romântico, 

enquanto o seu filho mais novo, Charles, se torna um observador dos acontecimentos, 

progressivamente mais petulante e sarcástico. As histórias estão repletas de elementos 

mágicos, misteriosos e sobrenaturais, incluindo exóticas adaptações das Mil e Uma 

Noites, relatos de aparições, sonhos premonitórios e superstições.34 Também em 1830, 

Alfred Tennyson publicava os seus Poems, Chiefly Lyrical e S.T. Coleridge, por seu 

turno, On the Constitution of Church and State. 

Mas a invenção de reinos fantásticos e o relato de aventuras imaginárias, 

registadas por sua vez em pequenos cadernos, não eram actividades exclusivas dos 

pequenos Brontë. Aparentemente, John Ruskin (1819-1900), exactamente da mesma 

idade que eles, tinha já, aos sete anos de idade, escrito um minúsculo livro em 

pequeníssima letra de imprensa, inspirado pelas suas leituras de Scientific Dialogues de 

Joyce e de Manfred de Byron.35 Outras quatro crianças, os Winkworth de Manchester, 

inventavam jogos com associações de histórias: dividiam os reinos da Natureza entre si 

e desenvolviam narrativas à volta deles (“Thus each of the children had a Continent and 

a kingdom of Natural History, each choosing their representative beast [...]”).36 

 No entanto, os jovens Brontë começaram progressivamente a alargar o âmbito 

da sua escrita, experimentando novas formas e estilos com a finalidade mais imediata da 

imitação mas, depois, também para obterem inspiração. Branwell foi talvez o mais 

precoce de todos pois aos treze anos conseguia já escrever poesia, se bem que usando 

uma linguagem exageradamente arcaica e imitando autores como Shakespeare, Milton e 

Byron. Por exemplo, a 30 de Setembro de 1829, Branwell tinha já composto dois 

pequenos volumes de poesia sob o pseudónimo de ‘Young Soult’.37 Inicialmente, 

Charlotte parece ter mostrado sarcasmo em relação às ambiciosas pretensões do irmão, 

tal como sobressai do seu drama em verso, intitulado “The Poetaster” (‘O Poetastro’ ou 

                                                 
34 Ver Beer (ed.), Op. Cit., pp. 181-212. 
35 Cf. John Ruskin, Praeterita: Outlines of Scenes and Thoughts ... in my Past Life [1907], Oxford 

University Press: Oxford, 1978, pp. 42-48. 
36 Cf. Margaret J. Shaen (ed.), Memorials of Two Sisters: Susanna and Catherine Winkworth, Longman 

& Co.: London, 1908, pp. 9-10. 
37 Patrick Branwell Brontë, “A Collection of Poems by Young Soult, the Rhymer”. Cf. Barker: 1995, p. 

164. 
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mau poeta).38 Apesar de tudo, ela parecia estar também a tirar partido do estudo dos 

autores clássicos que Branwell estava a fazer, como se pode notar em “The Violet”, um 

longo poema escrito em Novembro de 1830 pelo ‘Marquis of Douro’, cheio de alusões 

às grandes figuras literárias e às paisagens da Antiguidade Clássica; no poema, 

Charlotte procura igualmente o dom da inspiração poética e é-lhe dada uma violeta (em 

vez da usual coroa de louros) como símbolo dos seus dons latentes.39 Também a França 

e todos os assuntos relacionados com Napoleão (e as guerras napoleónicas) parecem ter 

exercido um grande fascínio sobre os quatro jovens; o interesse de Charlotte 

manifestou-se na aquisição de uma cópia de La Henriade, um poema épico da autoria 

de Voltaire; depois de ter traduzido o primeiro tomo para um dos seus cadernos 

miniatura, ela inicia uma nova série do seu ‘Young Men’s Magazine’, intitulada 

“Journal of a Frenchman”.40 

 Durante o ano de 1831 41, Charlotte frequenta a escola de Roe Head, situada em 

Mirfield Moor (a vinte milhas de Haworth); mas, no ano seguinte, regressa a casa para 

alegadamente instruir as suas irmãs. Tendo partido para Roe Head a 17 de Janeiro de 

1831, ainda com catorze anos, Charlotte regressaria a Haworth em Maio de 1832, já 

com dezasseis anos. Mary Taylor descreveria do seguinte modo a chegada àquela escola 

da sua colega e amiga: 

 

I first saw her [...] in very old-fashioned clothes, and looking very cold and 

miserable. [...] She looked a little old woman, so short-sighted [...] She was 

very shy and nervous, and spoke with a strong Irish accent.42 

 

 Embora a sua ida para Roe Head tenha sido feita de modo relutante, as aulas de Miss 

Wooler revelar-se-iam estimulantes sem serem cansativas (o curriculum era baseado na 

obra já clássica de Mrs Hester Chapone, Letters on the Improvement of the Mind de 

1773).43 No entanto, Charlotte parece ter sofrido bastante no início, quer devido ao seu 

aspecto físico (desprovido de beleza e agravado pelas roupas fora de moda que usava) 

quer devido à humilhação de ter sido colocada na classe mais elementar (mesmo sendo 

                                                 
38 Sobre este assunto, ver Juliet Barker: 1995, p. 165. 
39 “One eve, as all the radiant west”, 10/14 de Novembro de 1830. Cf. Tom Winnifrith (ed.), The Poems 

of Charlotte Brontë, the Shakespeare Head Press, Basil Blackwell: Oxford and New York, 1984, pp. 113-

120. 
40 13 de Agosto de 1830. Cf. Barker: 1995, pp. 166-167. 
41 Nesse ano, Thomas Carlyle publica o seu ensaio Characteristics e Friedrich Hegel a sua obra Lectures 

on the Philosophy of History. 
42 Carta a Elizabeth Gaskell, 18 de Janeiro de 1856. Cf. Barker: 1995, p. 172. 
43 Segundo Juliet Barker, “By 1831 it [Roe Head School] had established a reputation and attracted as 

pupils the daughters of some of the leading manufacturers in the area.” (Barker: 1995, p. 171). 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 214 

a aluna de mais idade) por não revelar conhecimentos de gramática e de geografia. Mas, 

de uma forma que se tornaria típica, a mais velha das Brontë soube ultrapassar 

rapidamente as suas limitações, não só conseguindo tornar-se a melhor aluna da escola 

como também fazendo novas amizades. 

Duas destas amizades seriam para toda a vida: Ellen Nussey, que provinha de 

uma família política e religiosamente conservadora de Birstall, era sossegada, caseira e 

bastante convencional, tornando-se no entanto a principal confidente de Charlotte; pelo 

contrário, Mary Taylor, oriunda de uma família “dissenter” (separada da igreja oficial 

inglesa) de Gomersal e politicamente radical do ponto de vista político, era 

intelectualmente curiosa, esforçada e franca, constituindo um estímulo constante para 

Charlotte. Quer uma quer outra tinham por hábito convidá-la para suas casas aos fins-

de-semana e durante as férias: Ellen vivia em ‘The Rydings’ e Mary em ‘Red House’; 

esta última cedo se aperceberia da inteligência e dos talentos especiais da sua amiga: 

 
[...] would confound us by knowing things out of our range altogether. She was 

acquainted with most of the short pieces of poetry [...] would tell us the authors, 

the poems they were taken from, [...] She used to draw much better and more 

quickly [...] and knew much more about celebrated pictures and painters. [...] 

She made poetry and drawing ... exceedingly interesting to me.44 

 

Durante o período que passou em Roe Head, Charlotte produziu apenas dois ou 

três poemas. O primeiro é um longo fragmento assinado por Marian Hume, que lamenta 

ter sido abandonada pelo seu amado ‘Marquis of Douro’, entretanto enamorado de outra 

mulher, ‘Lady Zenobia Ellrington’ (“Overcome with that delightful sense of lassitude”) 

45; este caso amoroso e a subsequente atracção do marquês por Zenobia já tinham 

servido de tema a um conto de Charlotte, intitulado “Albion and Marina”.46 O segundo 

poema, “The trumpet hath sounded”, tem sido encarado como o fim de Glasstown, 

representando a concretização do desejo de destruição do mundo imaginário juvenil; 

para além das leituras bíblicas (nomeadamente das profecias de Isaías) feitas por 

Charlotte, ele parece reflectir a sua crescente admiração por Byron, em cujo poema 

“The destruction of Sennacherib” (tirado das ‘Hebrew Melodies’) o seu se baseia.47 Na 

                                                 
44 Mary Taylor citada por Joan Stevens, Mary Taylor, Friend of Charlotte Brontë: Letters from New 

Zealand and Elsewhere, London: Oxford University Press, 1972, p. 25 (a ênfase é nossa). 
45 “A Fragment” ou “Lo! Stretched beneath the clustering palm”, 11 de Julho de 1831. Cf. Tom 

Winnifrith (ed.), The Poems of Charlotte Brontë, Op. Cit., pp. 247-249. 
46 Conto escrito em Outubro de 1830. Cf. The Juvenilia ..., 1986, Op. Cit., pp. 196-225. 
47 “The Fairies’ Farewell”, 11 de Dezembro de 1831. Cf. Winnifrith: 1984, pp.133-135. 
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terceira composição, “O there is a land which the sun loves to lighten”, Charlotte 

enaltece novamente as belezas da sua África imaginária como se nada tivesse 

acontecido, passadas menos de duas semanas sob a sua ‘destruição’.48 

Mas também Branwell tinha estado ocupado, durante a ausência de sua irmã, 

com uma considerável retrospectiva – em tamanho e em imaginação – do 

estabelecimento e desenvolvimento de Glasstown. O relato, que ele intitulou de “The 

History of the Young Men”, parece reflectir os acontecimentos políticos em Inglaterra: 

a ameaça real de uma revolução quando a ‘Reform Bill’ esteve na iminência de ser 

rejeitada pelo Parlamento; e, de facto, ‘Great Glasstown’ – a capital do país imaginário 

– encontra-se igualmente à beira de uma revolução. O segundo volume do relato de 

Branwell, que se baseia abundantemente nas notícias de jornal que abordavam as 

revoluções de 1830 no Continente, contém uma descrição interessante do modo como 

um dos heróis – Alexander Rogue – se transforma durante o conflito num verdadeiro 

agitador político.49 

O ano de 1832 50, tendo sido marcado pelas mortes dos grandes Walter Scott 

(desde sempre o autor favorito dos irmãos Brontë) e J.W. Goethe, testemunha agora a 

extensão do direito de voto através do 'Reform Act'. Charlotte Brontë parece ter 

debatido de forma acesa com Mary Taylor o projecto-lei de reforma do Parlamento, 

inicialmente apresentado em 1831, que se propunha alargar o direito de voto à classe 

média industrial (da qual a família de Mary fazia parte) e distribuir de forma mais 

equitativa o sistema eleitoral inglês. Segundo Mary,  

 

‘We [were] ... furious politicians [...] Charlotte knew the names of the two 

ministries: the one that resigned, and the one that succeeded and passed the 

Reform Bill. She worshipped the Duke of Wellington, but said that Sir Robert 

Peel was not to be trusted [...] She said she had taken an interest in politics ever 

since she was five years old. She did not get her opinions from her father [...] 

but from the papers, etc. [...]’ 51 

 

De facto, Patrick Brontë apoiava aquela proposta de reforma, mas por razões 

puramente pragmáticas: considerava-a uma concessão moderada às exigências públicas 

de uma mudança política e, deste modo, um meio de adiamento de medidas mais 

                                                 
48 25 de Dezembro de 1831. Cf. Winnifrith:1984, pp. 136-137. 
49 A história foi completada a 7 de Maio de 1831. Cf. Barker: 1995, pp. 179-180. 
50 É neste ano que Morse inventa o telégrafo e que Harriet Martineau inicia a publicação de Illustrations 

of Political Economy (1832-1834). 
51 Mary Taylor citada por Elizabeth Gaskell [1857], The Life of Charlotte Brontë, Harmondsworth: 

Penguin, 1975, p. 131. 
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extremas ou mesmo uma forma de evitar uma revolução. Por outro lado, se Mary Taylor 

considerava a proposta como apenas o prenúncio de uma reforma muito mais completa 

e desejável, é provável que Emily Brontë também defendesse esse ponto de vista; tanto 

na sua poesia como em Wuthering Heights, ela parece colocar-se sempre do lado dos 

revolucionários e dos oprimidos. Pelo contrário, Charlotte, juntamente com o seu herói, 

o Duque de Wellington, opunha-se violentamente à proposta, tal como ela própria 

afirma numa carta dirigida a Branwell: “[...] the extreme pleasure I felt at the  news of 

the Reform Bill’s being thrown out by the House of Lords ... convinced me that I have 

not yet lost all  my penchant for politics.” 52 

Durante o ano de 1832, Charlotte parece ter escrito poucos poemas de relevo, à 

excepção de “The Bridal” – composição baseada no relato, com o mesmo título, dos 

esforços feitos por Lady Zenobia Ellrington para recuperar o seu amado, o ‘Marquis of 

Douro’, “St John in the Island of Patmos” – poema baseado na revelação bíblica de S. 

João, e “Lines on the Celebrated Bewick”, que relembra os desenhos do artista e a sua 

influência nos pequenos Brontë; estes dois últimos poemas, que não se baseiam no reino 

de Glasstown, parecem ter sido concebidos de forma mais cuidadosa, para serem lidos 

por Patrick Brontë.53 Pelo contrário, Branwell mostra-se mais empenhado na sua escrita; 

inspirado pelas leituras que fez dos autores clássicos e de John Milton, escreve “The 

Fate of Regina”, um extenso poema em duas partes, em que imita o verso heróico da 

Ilíada de Homero e Paradise Lost de Milton; seguem-se duas odes, também na tradição 

clássica – “Ode on the Celebration of the Great African Games” (em que o papel dos 

‘Genii’ é comparado ao dos deuses da Grécia antiga) e “Ode to the Polar Star” – escritas 

ambas ao completar quinze anos.54 No ano seguinte (1833), Robert Browning publicaria 

Pauline e Carlyle iniciaria a publicação de Sartor Resartus (-1834), ao passo que John 

Henry Newman (et al.) daria início ao Movimento de Oxford com Tracts for the Times 

(-1841) e Thomas Arnold divulgaria os seus Principles of Church Reform.55 

                                                 
52 T.J. Wise e J.A. Symington (eds.), The Brontës: Their Lives, Friendships and Correspondence, 

Oxford: Shakespeare Head Press, 1932, vol. I, p. 88. 
53 Poemas escritos, respectivamente, a 14 de Julho, 30 de Agosto e 27 de Novembro de 1832. Cf. 

Clement Shorter e C.W. Hatfield (eds.), The Complete Poems of Charlotte Brontë, George H. Doran 

Company: New York, 1923, p. 129. Ver também Winnifrith: 1984, pp. 264-266 e 138-140. 
54 Poemas escritos em Maio e Junho de 1832. Cf. Wise e Symington, The Miscellaneous and 

Unpublished Writings of Charlotte Brontë and Patrick Branwell Brontë, Oxford, 1938, vol.I, pp. 159-65. 

Ver ainda Winnifrith: 1983, pp. 3-5. 
55 O movimento de Oxford teve a sua origem nas discussões entre John Keble, Edward Pusey, John 

Henry Newman e Richard Hurrell Froude em Oriel College, Oxford, no final da década de 1820. O 

movimento consistiu numa reacção conservadora contra as atitudes religiosas então prevalecentes (o 
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No início de 1833, Branwell lançar-se-ia num dos seus projectos mais 

ambiciosos, ‘ressuscitando’ o seu herói – Alexander Percy ou Rogue – e escrevendo 

uma história completa sobre ele, intitulada “The Pirate”. Rogue torna-se fora-da-lei ao 

assaltar as embarcações de Napoleão e de Wellington, cujos despojos servem para 

financiar um modo de vida extravagante em ‘Verdopolis’; esta personagem satânica, 

amante da bebida e ateu professo, parece ser modelado em ‘Conrad’ de Byron ou no 

‘diabo’ das Confessions of a Justified Sinner de James Hogg.56 Os poucos fragmentos 

poéticos escritos por Charlotte em 1833 também sugerem algum interesse por esta 

personagem de Branwell; nomeadamente, um poema intitulado “Death of Lord 

Rowan”, que descreve Rogue no seu leito de morte, cumprindo de forma relutante o seu 

pacto com o diabo, isto é, entregando-lhe a sua alma.57 

À semelhança daquela história de Branwell – e num espírito de rivalidade entre 

irmãos – Charlotte compõe um relato sobre a vida do seu herói favorito, Arthur 

Wellesley ou ‘Marquis of Douro’, intitulado “Something about Arthur” e escrito com o 

pseudónimo de Lord Charles Wellesley, seu irmão. Além de retratar um pouco da ‘low 

life’ em Verdopolis, a história descreve a primeira aventura amorosa na vida do seu 

herói: o jovem Arthur – ainda um adolescente, mas belo, nobre e romântico (na verdade, 

a antítese do seu irmão mais velho, Charles, que é perverso e cruel)  apaixona-se por 

uma jovem camponesa chamada Mina Laury.58 Charlotte tinha, assim, encontrado o 

grande tema que iria dominar não apenas a sua escrita juvenil mas também os seus 

futuros romances. A sua concepção romântica do amor faria com que ela se ocupasse 

preferencialmente daí em diante com todos os casos amorosos dos ‘verdopolitanos’: 

histórias complexas acerca do triunfo do amor sobre dificuldades e obstáculos 

aparentemente insuperáveis. As suas personagens são também altamente idealizadas, tal 

como salienta Juliet Barker: 

                                                                                                                                               
racionalismo e o formalismo), contra a inclusão da Igreja no Estado e uma tentativa de fazer reviver o 

espírito original do anglicanismo (que no século XVI se encontrava mais identificado com o catolicismo). 

Também designado ‘Tractarian movement’, pela sua circulação de opúsculos religiosos entre a classe 

académica e clerical, o movimento contribuiu para o ressurgimento do espectro do papismo entre os 

protestantes. 
56 Cf. Barker: 1995, p. 873, n. 68. 
57 “Fair forms of glistening marble stand around”, 26 de Março de 1833. Cf. Winnifrith: 1984, pp. 142-

143. 
58 No entanto, por volta da segunda metade de 1833, Branwell começou progressivamente a modificar a 

personalidade do romântico herói de Charlotte, fazendo-o mergulhar na dissipação de uma sociedade 

secreta (‘Elysium Society’), onde o ‘Marquis’ preside a todo o tipo de actividades obscuras e ilícitas, 

incluindo jogo, bebida e luta corpo-a-corpo. Arthur Wellesley torna-se, deste modo, um soldado 

endurecido e um tirano arrogante e cruel. 
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Her heroes and heroines are invariably extraordinarily beautiful. The man are 

tall, usually fair and have effeminate features. The women are either dark, bold, 

dashing beauties with voluptuous figures or small, delicate, golden-haired and 

virginal young girls. [...] they are also invariably aristocratic. Cold, proud and 

haughty to those beneath them, they also exhibit the ‘aristocratic’ qualities of 

nobility, courage and enthusiasm.59 

 

 Ainda nesse ano de 1833, ‘Glasstown’ sofre uma cisão quando Emily e Anne 

(respectivamente com quinze e treze anos de idade) se afastam para formar um mundo à 

parte a que chamam Gondal e, posteriormente, Charlotte e Branwell (respectivamente 

com dezassete e dezasseis anos) criam um novo reino imaginário: Angria. Durante a 

estada de Charlotte em Roe Head, Emily e Anne tinham começado a cansar-se do modo 

como Branwell geria a confederação de “Glass Town”. Obcecado pelas complicadas 

intrigas políticas e assuntos militares, ele passava dias a fio engendrando espionagens, 

fortificações e batalhas; com Charlotte ausente, a dimensão humana da ‘Cidade de 

Vidro’ parecia assim ter-se evaporado. De forma caracteristicamente corajosa, Emily 

decide-se por uma secessão e arrasta Anne consigo; deste modo, as terras de ‘Parry’ e 

de ‘Ross’ (os heróis respectivos das duas irmãs mais novas) são deixadas a Branwell e 

aos seus aguerridos exércitos.  

Emily e Anne ‘emigram’ para o outro lado do mundo, para um reino insular no 

Pacífico Norte, que elas nomeiam Gondal.60 O único vestígio de “Glass Town” que 

levam consigo é o imponente “Palace of Instruction”, com a sua masmorra e cerca de 

mil alunos e outros ‘prisioneiros’. De facto, o novo reino não se situava apenas 

geograficamente nos antípodas do outro mas constituía, de muitas formas, um mundo 

totalmente oposto. Enquanto que ‘Glasstown’ estava localizada na luxuriante África 

tropical e o seu clima e paisagens eram em tudo semelhantes aos daquele continente, 

Gondal (embora situado no Pacífico) possuía o mesmo clima e a mesma paisagem 

desolada do Yorkshire (incluindo os Invernos extremamente frios e ventosos e as 

charnecas cobertas de urze). Além disso, o reino de Branwell e de Charlotte era 

assumidamente conservador (‘Tory’) do ponto de vista político, masculino e altamente 

                                                 
59 Cf. Barker: 1995, p. 190. Ver também The Juvenilia of Jane Austen and Charlotte Brontë, Op. Cit., pp. 

195-196 (“Character of the Marquis of Douro”). A ênfase é nossa. 
60 A inspiração para o nome “Gondal” poderá ter surgido a Emily na leitura de um qualquer manual de 

geografia ou tratado de geologia: ‘Gondowanaland’ (ou simplesmente ‘Gondwana’) era precisamente o 

nome de um vasto continente que os geólogos crêem ter existido no hemisfério sul e que, há cerca de 

duzentos milhões de anos atrás, se teria começado a separar e a formar a Arábia, a África, a América do 

Sul, a Antárctida, a Austrália e a Índia. 
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militarizado, ao passo que o de Emily (e de Anne) estava dominado por soberanas de 

carácter forte e tirânico que não hesitavam desfazer-se dos maridos e dos amantes por 

mero capricho, mas que também podiam morrer de forma inesperada e violenta (a bela, 

mas cruel, Augusta Geraldine Almeda era o exemplo principal 61). Foras-da-lei e 

rebeldes percorriam aqueles espaços agrestes, enquanto que prisioneiros acorrentados 

definhavam nas escuras masmorras, proclamando a sua liberdade de espírito e 

amaldiçoando os seus captores.62 

Quase logo a seguir à criação de Gondal, os exércitos de Branwell, sob o 

comando de Arthur Wellesley (agora Duque de Zamorna) conquistam um vasto 

território a leste de “Glass Town”, a que dão o nome de Angria.63 O foco de interesse 

seria transferido da exótica e fictícia cidade africana para um mundo mais prosaico e 

provinciano, mas também mais real; como afirma Juliet Barker:  

 

For the first time, the location is typically English [...] set in oak woodlands and 

deer-filled parklands, rather than the almost oriental splendour of Verdopolis. 

[...] a new tone of realism in the juvenilia [...] Branwell gave Angria [a] ... 

specifically Yorkshire setting [...] [the] leader Warner Howard Warner ... lives 

in a thinly disguised Haworth (Howard).64 

 

Este novo reino cedo suplantaria o anterior como espaço privilegiado da crescente 

imaginação dos dois irmãos mais velhos. A estreita colaboração entre eles poderá ser 

ilustrada por duas histórias que escreveram simultaneamente: entre os meses de Maio e 

Junho, Charlotte concebeu “The Foundling” e entre Maio e Setembro desse mesmo ano, 

Branwell compôs “Real Life in Verdopolis”, ambos introduzindo um jovem e arrojado 

forasteiro na cena ‘verdopolitana’.65 Charlotte parece, no entanto, ter ficado durante 

algum tempo perturbada pelo facto de Emily a ter deixado para criar Gondal. Além 

disso, a ideia de retratar a vida real de Haworth tal como ela a conhecia não exercia 

grande atracção sobre Charlotte; ela preferia envolver-se na descrição da vida pessoal e 

amorosa dos novos heróis ‘angrianos’ – Zamorna e Northangerland. Enquanto Branwell 

                                                 
61 A criação de A.G.A. por Emily Brontë parece ter-se inspirado na imagem da jovem princesa Vitória, 

mais nova um ano do que ela e em breve destinada a tornar-se a Rainha de Inglaterra. 
62 Não existem, infelizmente, manuscritos de Emily e de Anne datados deste fértil período. Tudo leva a 

crer, no entanto, que elas estivessem igualmente absorvidas nos seus respectivos mundos imaginários, 

embora provavelmente não de forma tão profunda e empenhada como Charlotte e Branwell. 
63 O nome “Angria” poderá ter sido sugerido, muito provavelmente a Branwell, através da leitura de um 

livro de história a partir de ‘Anglia’, a terra dos Anglos, povo germânico que deu origem ao povo inglês. 

Outra hipótese poderá ser ‘Angara’: nome de um antigo continente que teria formado o núcleo da Sibéria 

actual. 
64 Branwell Brontë, “The Politics of Verdopolis”. Cf. Barker: 1995, pp. 199-200 (a ênfase é nossa). 
65 Cf. Barker: 1995, p. 192. 
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fazia progredir a carreira política do pérfido duque, ela ocupava-se da sua vida pessoal, 

casando-o com a nova personagem feminina de Branwell, Mary Percy (filha de 

Northangerland) e fazendo-o levar uma existência cada vez mais depravada. Em “High 

Life in Verdopolis”, Charlotte começa significativamente por defender a sua preferência 

pelo modo de vida aristocrático: 

 

I like high life. I like its manners, its splendors, its luxuries, the beings which 

move in its enchanted sphere. I like to consider the habits of those beings, their 

way of thinking, speaking, acting. Let fools talk about the artificial, voluptuous, 

idle existences spun out by Dukes, Lords, Ladies, Knights & Squires of high 

degree.66 

 

Entretanto, Samuel Taylor Coleridge e Charles Lamb morrem e as transformações 

sociais e políticas continuam numa Inglaterra industrial: o 'Factory Act' limitando o 

trabalho infantil (1833), o 'Poor Law Amendment Act' 67 e o julgamento dos 'Mártires 

de Tolpuddle' (1834).68 

Durante este período, Charlotte escreveu uma série de poemas longos sobre 

assuntos heróicos – históricos e bíblicos – que não tinham nenhuma ligação aparente 

aos mundos imaginários: “Richard Coeur de Lion & Blondel”, “Death of Darius 

Codomanus” e “Saul”. No primeiro, a canção entoada por Blondel no exterior do 

castelo onde o seu amo, Ricardo I, se encontra preso suscita uma resposta sentida por 

parte do rei cativo; o segundo descreve o assassinato do rei persa no ano 311 AC 

quando aquele tentava resistir a um ataque de Alexandre o Grande; o terceiro poema 

mostra Saul profundamente deprimido no campo de batalha, pedindo a David que cante 

para ele.69 Todas estas composições parecem ter resultado de uma tentativa de Patrick 

Brontë no sentido de dar uma direcção mais extrovertida e menos fantástica aos 

esforços poéticos de sua filha. Também por esta altura, Ellen Nussey escreveu a 

Charlotte pedindo-lhe que lhe recomendasse alguns livros; a longa lista por ela 

                                                 
66 Cf. Christine Alexander (ed.), Charlotte Brontë’s High Life in Verdopolis, The British Library: 

London, 1995, p. 3 (a ênfase é nossa). 
67 Este projecto-lei do novo governo de ideologia utilitarista visava a implementação gradual de um 

sistema de assistência social aos mais destituídos e desempregados de longa duração, através da criação 

de uma rede de asilos  mais conhecidos como “workhouses”  a nível nacional.  
68 O crescente descontentamento dos trabalhadores rurais na década de 1830 tinha levado à criação de 

sindicatos (então legalizados) para defesa dos seus interesses. No entanto, em Dorchester, seis 

trabalhadores sindicalizados tinham sido presos por inadvertidamente terem feito um juramento ilegal e o 

governo resolveu fazer deles um exemplo para os outros 'radicais’ ao condená-los a sete anos de desterro. 

A natureza injusta da sentença provocaria uma onda de indignação e agitação tais que o governo seria 

obrigado a revogá-la em 1836. 
69 Poemas compostos, respectivamente, a 27 de Dezembro de 1833, a 2 de Maio e a 7 de Outubro de 

1834. Cf. Winnifrith: 1984, pp. 151-157, 158-166, 180-182. 
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facultada dá-nos uma ideia das leituras convencionais da época e revela-nos um pouco 

dos gostos pessoais de Charlotte: 

 

If you like poetry let it be first rate, Milton, Shakespeare, Thomson, Goldsmith, 

Pope (if you will though I don’t admire him) Scott, Byron, Campbell, 

Wordsworth and Southey. [...] Omit the comedies of Shakespeare and the Don 

Juan, perhaps the Cain of Byron though the latter is a magnificent poem [...] For 

fiction – read Scott alone all novels after his are worthless. For Biography, read 

Johnson’s Lives of the Poets, Boswell’s Life of Johnson, Southey’s Life of 

Nelson, Lockhart’s Life of Burns, [...] Moore’s Life of Byron [...] 70 

 

Às rápidas mudanças na cena política nacional, seguiram-se alterações não 

menos significativas no seio da família Brontë. The Leeds Intelligencer, Mercury e John 

Bull traziam todos notícias excitantes da agitação política que se vivia por essa ocasião. 

O rei Jorge IV, tendo demitido o recentemente vitorioso governo ‘Whig’ liderado por 

Melbourne e imposto, em seu lugar, um governo conservador de minoria ‘Tory’ 

(dirigido por Sir Robert Peel e apoiado pelo Duque de Wellington), foi o principal 

causador daquela agitação. Sem o apoio da Câmara dos Comuns, o ministério de Peel 

apenas durou uns breves cem dias antes de ser forçado a demitir-se (em Abril de 1835), 

para grande tristeza e desapontamento dos irmãos Brontë. Novas eleições foram 

consequentemente convocadas para Maio e Junho, durante os quais a família Brontë (e 

em especial Patrick e Branwell) se envolve activamente na campanha conservadora por 

Haworth. No entanto, o resultado vitorioso da facção ‘Whig’ assegura-lhes mais seis 

anos de governo, o que significaria que o ritmo das importantes reformas já encetadas 

continuaria sem parar. Patrick receava sobretudo a reforma da Igreja Oficial pelos 

direitos que eventualmente lhe poderiam ser retirados; receios que ele ventila por essa 

altura no seu panfleto intitulado The Signs of the Times.71 O clima de insegurança e de 

incerteza quanto ao futuro também transparece de uma carta de Charlotte: 

 
We are all about to divide, break up, separate; Emily is going to school [at Roe 

Head], Branwell is going to London, and I am going to be a Governess. [...] Yes 

I am going to teach in the very school where I was myself taught  Miss 

Wooler made me the offer [...] I am sad, very sad at the thoughts of leaving 

                                                 
70 Carta a Ellen Nussey, 4 de Julho de 1834. Cf. Barker: 1995, p. 220 (a ênfase é nossa). O gosto de 

Charlotte pela leitura de Byron reflecte-se sobretudo na sua “High Life in Verdopolis”, onde ela cita esse 

poeta no início de cada capítulo. 
71 Patrick Brontë, “The Signs of the Times, on some Political Indications, 1835.” Cf. Brontëana. Rev. 

Patrick Brontë’s Collected Works, AMS Press: New York, 1978, pp. 221-232. 
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home but Duty  Necessity  these are stern mistresses who will not be 

disobeyed.72 

 

 Assim, durante 1835, enquanto o 'Municipal Reform Act' 73 é aprovado, Patrick 

Brontë publica um poema seu no Leeds Mercury 74 e Branwell (tendo completado 

dezoito anos) treina-se como pintor-retratista com a finalidade de entrar na ‘Royal 

Academy’, plano que seria eventualmente abandonado; ao passo que Charlotte (com 

dezanove anos) regressa a Roe Head, agora como professora, levando consigo Emily 

como aluna. Esta, incapaz de se adaptar à escola, voltaria para Haworth, tendo o seu 

lugar sido tomado por Anne. 

Patrick Brontë tinha chegado a contratar o conhecido artista plástico de Leeds, 

William Robinson, para dar aulas de desenho e pintura a Branwell (e, justiça lhe seja 

feita, também às irmãs deste); o primeiro passo em direcção do que toda a família 

julgava vir a ser um brilhante futuro profissional para aquele. No entanto, todos os 

irmãos desenhavam e pintavam desde a mais tenra idade; Charlotte e Branwell 

passavam horas a copiar gravuras da autoria de pintores românticos como John Martin e 

Henry Fuseli, cujos cenários enormes e extravagantemente detalhados tiveram uma 

influência profunda nas paisagens de “Glass Town” 75; Emily copiava as ilustrações 

presentes na obra de Thomas Bewick, British Birds, com uma paciência e uma 

fidelidade notáveis (exibidas, por exemplo, nos seus cuidadosos desenhos datados de 

1829, “Winchat” e “Ring Ousel”), embora quando já mais velha preferisse desenhar os 

                                                 
72 Carta a Ellen Nussey, datada de 2 de Julho de 1835; Juliet Barker, The Brontës, Op. Cit., p. 225 (a 

ênfase é nossa). 
73 A reforma municipal inglesa de 1835 surgiu na sequência da reforma parlamentar de 1832 e como 

resultado da pressão da classe média industrial e comercial, que insistia na autonomia governativa das 

suas próprias cidades e necessitava de um sistema representativo consonante. Com o novo decreto-lei – 

‘Municipal Corporations Act’ – 178 corporações (de monopólio maioritariamente ‘Tory’ ou conservador) 

foram abolidas e substituídas por concelhos eleitos por sufrágio interno. No entanto, houve apenas uma 

mudança de representantes e não tanto do sistema propriamente dito, que só ocorreria no ‘County 

Councils Act’ de 1888. 
74 As chamadas "Fugitive Pieces" do reverendo Patrick Brontë, bastante numerosas nas colunas do Leeds 

Mercury e do Leeds Intelligencer desde 1809, incluem um poema intitulado "On Halley's Comet in 

1835". Cf. Brontëana, Op. Cit., pp. 263-266. 
75 Charlotte continuou a produzir réplicas minuciosas das elaboradas gravuras incluídas nos chamados 

“keepsake albums” de então. Sobre os seus esforços artísticos e ainda algumas reproduções dos seus 

desenhos e pinturas, ver a obra de Christine Alexander e Jane Sellars (eds.), The Art of the Brontës, 

Cambridge University Press, 1995, “Charlotte Brontë: the earnest amateur”, pp. 36-64. Sobre a carreira de 

Branwell, ver o capítulo “The art of Branwell Brontë” das mesmas autoras, pp. 65-99. 
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animais reais do campo, assim como os seus animais domésticos favoritos (tal como as 

aguarelas do falcão Hero e dos seus cães, Grasper e Keeper).76 

Foi durante os anos de 1834 e 1835 que Branwell produziu as suas obras mais 

memoráveis (no sentido puramente temático) ao imortalizar a imagem das suas três 

irmãs: nomeadamente, no chamado “Three Sisters” ou “Pillar Portrait” de Charlotte, 

Emily e Anne e no “Profile Portrait” de Emily: 

 

[...] Both oil paintings included himself as well as his sisters, though in one, [...] 

he immediately painted himself out again, [...] The ghostly image of Branwell, 

together with the delicate pencil sketching [...] is gradually re-emerging as the 

... paint becomes transparent with age. [...] 77 

 

A sua intenção de ingressar na prestigiada Royal Academy de Londres não se chegou, 

no entanto, a concretizar quer por uma alegada falta de preparação quer devido a um 

conjunto de circunstâncias que estão ainda por esclarecer.78 Na verdade, nenhuma voz 

(nem mesmo íntima) se parece ter levantado em protesto ou em dúvida pelo facto de ter 

sido Branwell, em vez das igualmente (ou talvez mais) talentosas Emily ou Charlotte, a 

ser escolhido como aquele destinado à realização e reconhecimento como artista; 

Branwell foi naturalmente eleito pelo facto de ser do sexo masculino. 

Na realidade, a segunda metade do ano de 1835 não se revelaria uma época 

particularmente feliz. Se Charlotte, ela própria, tinha assumido o seu lugar como 

professora na escola de Roe Head com profunda relutância (não fossem as dificuldades 

económicas no curato, ela teria sem dúvida preferido optar por uma carreira artística, à 

semelhança do seu irmão, Branwell), será fácil imaginar o estado de espírito com que 

Emily encarou a ideia de se ver presa às rotinas e horários de uma vida como simples 

aluna. Um dia antes de ela ter completado dezassete anos, a 29 de Julho de 1835, 

Charlotte e Emily deixam Haworth para aí regressarem novamente passados menos de 

três meses (em meados de Outubro).  

O ser tratada como alguém de muito diferente (era bastante mais velha que as 

restantes alunas da sua classe, “self-conscious both physically and mentally”), o 

                                                 
76 Ver as reproduções presentes em Alexander e Sellars, Op. Cit., “The Art of Emily Brontë”, pp. 100-

133 (ou o anexo D desta dissertação). 
77 Cf. Barker: 1995, p. 215. Ver anexo E para uma reprodução do "Pillar Portrait". 
78 Se Branwell chegou efectivamente a deslocar-se a Londres para esse efeito, o seu relato fantástico de 

como lhe foram roubados todos os seus haveres, incluindo o portfolio com os seus desenhos, parece-nos 

pouco convincente. O relato de Branwell assemelha-se demasiado a uma história ‘angriana’ da sua 

autoria, intitulada “Charles Wentworth’s Visit to Verdopolis”, em que o herói fica de tal modo ofuscado 

pela grandeza da metrópole que acaba por deambular sem destino pelas suas ruas e bares. 
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encontrar-se muito atrasada nas disciplinas curriculares e o sentir de forma 

particularmente aguda a falta de liberdade e de privacidade que lhe era constantemente 

imposta, teria contribuído para o profundo mal-estar de Emily em Roe Head. Mas outro 

factor terá sido igualmente determinante: Emily deixou de ter tempo disponível para as 

suas fantasias ‘gondalianas’, que teriam provavelmente por esta altura atingido o 

mesmo grau de complexidade e de sofisticação que as de Charlotte e Branwell 79, 

vendo-se impedida de as partilhar com a sua colaboradora habitual, Anne, que se 

encontrava longe, em Haworth. As saudades de casa, e sobretudo das charnecas a perder 

de vista, tornaram-se tão prementes e avassaladoras que Emily acabou literalmente por 

adoecer. Charlotte mostra ter-se apercebido do terrível conflito vivido, apesar de tudo, 

em silêncio pela sua irmã:  

 
Liberty was the breath of Emily’s nostrils; without it, she perished. The change 

from her own home to a school, and from her very noiseless, very secluded, but 

unrestricted and inartificial mode of life, to one of disciplined routine [...], was 

what she failed in enduring. [...] Nobody knew what ailed her but me  I knew 

only too well. In this struggle her health was quickly broken [...] I felt in my 

heart she would die if she did not go home, [...] 80 

 

Mas também ela própria parecia estar a sofrer em Roe Head com a privação 

forçada do seu reino imaginário, que a tinha levado a reconhecer tão bem a causa do 

mal-estar de sua irmã (“I knew only too well”) e que tal necessidade estava 

inextricavelmente associada às saudades de casa; aquele desejo de reaver o sentido de 

liberdade física sentido em Haworth não era mais que um grito de alerta da mente e da 

imaginação: 

 

How few would believe that from sources purely imaginary such happiness 

could be derived [...] the deep interest of the scenes, [...] I have witnessed in 

that little room [...] twenty miles away [...] I am thankful that I have the power 

of solacing myself with the dream of creations whose reality I shall never 

behold [...] May I never lose that power [...] 81 

 

                                                 
79 Embora nada tenha restado das histórias passadas em Gondal que foram escritas antes de 1838, de 

acordo com a primeira nota do ‘diário’ de Emily (datada de Novembro de 1834), os ‘Gondals’ já estavam 

a descobrir o interior de ‘Gaaldine’ quando os ‘verdopolitanos’ se mudaram para Angria: “November the 

24 1834 Monday [...] The Gondals are discovering the interior of Gaaldine [...]” (Cf. Juliet Barker (ed.), 

The Brontës. A Life in Letters, Viking Penguin: Harmondsworth, 1997, p. 29). 
80 Charlotte Brontë, “Extract from the Prefatory Note to Selections from Poems by Ellis Bell” [1850], 

Emily Brontë, Wuthering Heights, Oxford University Press, 1988, p. 370 (a ênfase é nossa). 
81 Charlotte Brontë, “My compliments to the weather”, Roe Head Journal, Março de 1837. Cf. Barker: 

1995, p. 237 (a ênfase é nossa). 



DE ORFÃOS A 'FILHOS DA MUSA’ – OS ANOS FORMATIVOS E CRIATIVOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

 225 

Embora presa à infindável rotina das aulas, supervisionando as pequenas a seu cargo 

durante as horas de estudo e acompanhando-as nos seus passeios diários, Charlotte 

recorria sempre que podia a essas criações. Quando Branwell lhe escrevia longas cartas 

relatando os últimos acontecimentos passados nas suas crónicas de Angria, Charlotte 

parecia abstrair-se de tudo e de todos à sua volta para reviver deleitada, quase em transe, 

aquelas cenas: 

 

[...] what a voice of wild & wailing music Now came thrilling to my mind’s, 

almost to my body’s ear, [...] how distinctly I saw [...] the Duke of Zamorna 

leaning against that obelisk [...] the fern waving at his feet, his black horse 

turned loose [...] the moonlight so mild [...] & the African sky quivering ... with 

stars [...] I was quite gone, I had really utterly forgot where I was and all the 

gloom & cheerlessness of my situation [...] 82 

  

A necessidade de escapar ao mundanismo árido da sua vivência em Roe Head, fazendo 

com que as cenas da sua imaginação adquiram uma realidade intrínseca, está sobretudo 

presente na longa composição que Charlotte escreveu por altura de umas férias 

escolares; de facto, “We wove a web in childhood” faz uma retrospectiva memorável do 

momento de criação dos mundos imaginários por parte dos pequenos Brontë, ao mesmo 

tempo que celebra o poder inesgotável que um desses mundos exerce sobre Charlotte: 

“When I sat’ neath a strange roof-tree / With nought I knew or loved around me / Oh 

how my heart shrank back to thee / Then I felt how fast thy ties had bound me ...”.83 

No ano seguinte (1836) 84, Branwell decide tornar-se membro da maçonaria 

local com o objectivo de beneficiar da sua rede de contactos com o estrangeiro; ele 

pretendia fazer uma visita de estudo ao continente, que acabou por não se concretizar. A 

29 de Dezembro de 1836, Charlotte resolve escrever a Robert Southey, poeta laureado, 

enviando-lhe alguns dos poemas por ela escritos e pedindo-lhe a sua opinião pessoal. 

Embora essa carta não tenha chegado até nós, o mesmo não aconteceu à muito esperada 

resposta de Southey dois meses depois; esta famosa missiva aparentemente não se 

revelaria muito encorajadora das aspirações literárias de Charlotte: 

 
[...] The day dreams in which you habitually indulge are likely to 

induce a distempered state of mind; [...] Literature cannot be the business of a 

woman’s life, and it ought not to be. The more she is engaged in her proper 

                                                 
82 Sequência em prosa do poema de Charlotte “We wove a web in childhood”, intitulado “Retrospection”, 

19 de Dezembro de 1835. Cf. Winnifrith: 1984, p. 190 (a ênfase é nossa). 
83 “Retrospection”, 19 de Dezembro de 1835. Cf. Winnifrith: 1984, pp. 184-190. A ênfase é nossa. 
84 Ano em que Charles Dickens inicia a publicação do seu primeiro romance, Pickwick Papers e A.W.N. 

Pugin publica o seu polémico estudo social, intitulado Contrasts. 
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duties, the less leisure will she have for it, even as an accomplishment and a 

recreation. [...] 85 

 

Apesar de ter sentido um grande desapontamento, Charlotte parece ter acabado 

por reconhecer alguma sensatez ou lucidez nos conselhos oferecidos pelo poeta 

(“Southey’s Advice to be kept for ever. Roe-Head April 21 1837. My twenty-first 

birthday”). Além de decisiva do rumo que a carreira futura de Charlotte tomou (pouco 

tempo depois, ela despedir-se-ia do seu reino imaginário e optaria por escrever 

romances em vez de poesia, numa tentativa de ser mais prática e realista), a carta não foi 

totalmente desencorajadora no seu conteúdo implícito: 

 
[...] You who so ardently desire ‘to be for ever known’ as a poetess [...] 

evidently possess, and in no inconsiderable degree, what Wordsworth calls the 

‘faculty of verse’ [...] Write poetry for its own sake; not in the spirit of 

emulation, and not with a view to celebrity; the less you aim at that the more 

likely you will be to deserve and finally to obtain it. 86 

 

Ao reconhecer em Charlotte a existência de um certo talento poético, Southey alerta-a 

de forma particularmente pertinente para as suas tendências emuladoras de poetas 

famosos e ainda para uma exagerada ambição literária (um traço, aliás, que ela parece 

partilhar com o seu irmão Branwell).87 

Também Patrick Brontë parece ter alertado a sua filha para a improbabilidade de 

ela vir a ser bem sucedida como escritora e, acima de tudo, para a sua tendência de se 

deixar seduzir pelas fantasias ‘angrianas’: 

 

Following my father’s advice [...] I have endeavoured attentively to observe all 

the duties a woman ought to fulfil [...] I don’t always succeed for sometimes 

when I’m teaching or sewing I would rather be reading or writing 88 

 

Patrick teria igualmente sugerido que um assunto poético recomendável para uma 

mulher como ela deveria ser de índole religiosa ou devota e não amorosa ou heróica e, 

muito menos, ‘angriana’, como ressalta de um poema em que Charlotte reflecte sobre o 

seu crescente conflito entre religião e imaginação, “Long since as I remember well”: 

                                                 
85 Carta de R. Southey a Charlotte Brontë, Março de 1837; Juliet Barker, The Brontës, Op. Cit., p. 262 (a 

ênfase é nossa). 
86 Carta de R. Southey a Charlotte Brontë; Id. Ibid., p. 263 (a ênfase é nossa). 
87 Mas, ao contrário de Charlotte, Branwell Brontë não foi sequer contemplado com uma única resposta 

por parte daqueles, como os irmãos Blackwood (editores da prestigiada publicação literária, Blackwood’s 

Magazine) e o próprio William Wordsworth, a quem ele escreveu empolgadas cartas de auto-

recomendação. 
88 Carta a Robert Southey, 16 de Março de 1837. Cf. Barker: 1995, p. 243 (a ênfase é nossa). 
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“[...] A thousand early thoughts and dreams / Of heaven and hope were mine, [...] Such 

were my dreams in infancy. I have other visions now / Which [...] fever the blood in its 

flow. [...]”.89 

Mas, apesar dos conselhos de Southey e de seu pai, Charlotte continua durante 

mais algum tempo a concentrar os seus esforços na escrita de poesia. Assim, entre 

Janeiro de 1837 e Julho de 1838, ela produziria à volta de sessenta poemas. Embora a 

maioria deles seja de contexto ‘angriano’, Charlotte iria começar a escrever 

composições mais curtas ou pequenos poemas líricos, mais ao estilo de suas irmãs do 

que os longos poemas narrativos que ela tinha anteriormente preferido (esta mudança 

reflectiria também o pouco tempo ao seu dispor agora que trabalhava). Deste modo, 

depois da resposta de Southey, ela tenderia preferencialmente a usar os poemas como 

veículos alternativos para a expressão das suas frustrações e dos sentimentos de solidão 

experimentados em Roe Head; é sobretudo o caso de “The Teacher’s Monologue” 90, 

mas também de outras composições como “If thou be in a lonely place”, “Apostasy”, 

“Obscure and little seen my way”, “The Pilgrimage”, “The Letter”, “Regret”, 

“Presentiment”, “A single word – a magic spring” e “Parting”.91 

 Também Emily, finalmente liberta da servidão da vida escolar, se encontrava 

profundamente absorvida nos meandros da composição ‘gondaliana’. Embora 

exemplares dessas narrativas juvenis não tenham chegado até nós, alguns dos seus 

primeiros poemas ficcionados revelam um estado de espírito que, em contraste com o 

de sua irmã Charlotte, aparenta calma e contentamento. Naqueles, o seu futuro estilo 

poético é já visível: ela começa por obter inspiração a partir das belezas naturais ou da 

simples contemplação do tempo antes de partir para a descrição de cenas e personagens 

‘gondalianos’, como o seu primeiro poema conhecido atesta – “Cold clear and blue the 

morning heaven”. Outros poemas igualmente precursores são “Will the day be bright or 

cloudy” e “High waving heather, ‘neath stormy blasts bending”.92 O primeiro poema 

conhecido de Anne, embora claramente não o primeiro que ela escreveu, é também 

datado desta altura: “Verses by Lady Geralda” descreve um cenário ‘gondaliano’ típico 

                                                 
89 Cf. Winnifrith: 1984, pp. 275-288 (a ênfase é nossa). 
90 Poema escrito entre 12 e 15 de Maio de 1837 (“The room is quiet, thoughts alone”). Cf. Winnifrith: 

1984, pp. 51-53. 
91 Poemas escritos entre Maio de 1837 e Janeiro de 1838. Cf. Winnifrith: 1984, pp. 59, 62, 328, 215, 45, 

47, 49, 219 e 61. 
92 Poemas compostos, respectivamente, em 12 de Julho e 13 de Dezembro de 1836. Cf. Derek Roper e 

Edward Chitham (eds.), The Poems of Emily Brontë, Clarendon Press: Oxford, 1995, pp. 206 e 31-32. 
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– uma jovem órfã lamenta o facto de as belezas da natureza já não terem o poder de 

acalmar o seu espírito conturbado; o poema revela ecos de "Ode on Intimations of 

Immortality from Recollections of Early Childhood” de Wordsworth, assim como 

descrições de paisagens curiosamente muito semelhantes às de Haworth.93 

 O ano de 1837, em que Carlyle publica The History of the French Revolution, 

assinala a subida ao trono da Rainha Vitória, assim como a revolta na colónia 

canadiana.94 Durante esse ano, a política faria parte das principais preocupações de 

Patrick e de Branwell. Logo em Janeiro, Branwell lidera a fundação da “Operative 

Conservative Society” de Haworth, cujos objectivos previsíveis eram “to maintain 

loyalty to the King, attachment to the connection between Church and State, respect for 

the independance and prerogatives of the House of Lords [...]” 95. Por seu lado, Patrick 

Brontë resolve organizar um encontro em Haworth (em Fevereiro) com o fim de enviar 

uma petição contra a implementação do muito contestado “Poor Law Amendment Act”, 

cujas medidas estavam a começar a ser postas em prática no Yorkshire.96 Patrick chega 

mesmo a incitar as populações a insurgirem-se contra o ‘Act’, pois “[...] if dear times 

and general distress should come on, starvation, deprived of relief, would break into 

open rebellion.” 97 A campanha eleitoral que teve lugar durante o Verão foi 

particularmente animada na pequena Haworth; tanto o pai como o filho participaram 

nela activamente, segundo alguns testemunhos da época: 

 
Elections at Haworth in those days were very violent affairs [...] The Tories, or 

‘Blues’, were very few in number, and dared hardly show their faces. The vicar 

and his son Branwell were on the ‘Blue’ platform [...] When Mr Brontë began 

to question Lord Morpeth a regular ‘hullabulloo’ was set up. Branwell, in his 

impetuous way, rushed to the front crying, ‘If you won’t let my father speak, 

you shan’t speak’.98 

 

                                                 
93 Poema escrito em Dezembro de 1836. Cf. Edward Chitham (ed.), The Poems of Anne Brontë. A New 

Text and Commentary, Macmillan Press: London and Basingstoke, 1979, pp. 49-51. 
94 O rei, Guilherme IV, morre a 20 de Junho de 1837 e a princesa Vitória é coroada rainha nesse mesmo 

mês. Como consequência, o Parlamento é dissolvido e eleições gerais são convocadas. Em 1837-38 

houve duas pequenas rebeliões no ‘Upper’ e ‘Lower’ Canadá (actualmente Ontario e Quebec) causadas 

por disputas locais, que por sua vez envolveram britânicos e americanos numa série de incidentes por 

causa das fronteiras em disputa. 
95 J. Barker: 1995, Op. Cit., p. 265. 
96 O projecto-lei pretendia acabar com as tradicionais actividades caritativas paroquiais, que seriam 

substituídas pelas “workhouses”.  A severidade de tal lei, e sobretudo o modo particularmente cruel como 

era aplicada, é tornada famosa no romance de Charles Dickens, Oliver Twist, publicado nesse ano. 
97 The Times, 27 de Fevereiro de 1837, p. 6. Cf. Barker, Op. Cit., pp. 265-266. Patrick Brontë parece ter 

sido inclusivamente apoiado por Abraham Wildman, o mais famoso agitador cartista de Keighley. 
98 Bradford Observer, 17 de Fevereiro de 1894, p. 6. Cf. Barker, Op. Cit., pp. 269-270 (a ênfase é nossa).  
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Os esforços de Patrick e de Branwell parecem ter-se revelado infrutíferos, já que 

Lord Melbourne e o seu governo ‘Whig’ assumiram funções mais uma vez. Mas, à 

excepção daqueles acontecimentos, a agitação política em Haworth parece ter passado 

ao lado das irmãs Brontë. Não existe nenhuma referência a esse respeito na 

correspondência de Charlotte e, ao contrário da eleição de 1835, esta não se reflectiu 

nem em Angria nem em Gondal. O excerto do diário que Emily escreveu juntamente 

com Anne, a 26 de Junho desse ano, aponta surpreendentemente para a falta de impacto 

do mundo exterior sobre ela, apesar de se encontrar em Haworth e, por isso, 

inevitavelmente confrontada com essa agitação: 

 
[...] the Emperors and Empresses of Gondal and Gaaldine preparing to 

depart from Gaaldine to Gondal to prepare for the coronation which will be on 

the 12th of July. Queen Victoria ascended the throne this month. [...] all tight 

and right [...] 99 

 

O único acontecimento externo que transparece deste testemunho é a subida ao trono da 

jovem rainha Vitória. Mas o interesse que isto despertou em Emily parece derivar 

apenas da situação pessoal da princesa (talvez o facto de as duas terem exactamente a 

mesma idade, dezoito anos); situação essa julgada romântica e tipicamente 

‘gondaliana’, podendo até ter inspirado a coroação descrita no reino imaginário. 

Ficamos, igualmente, a saber que Gondal tinha uma capital, ‘Regina’, e que os seus 

habitantes se tinham expandido para um novo território, ‘Gaaldine’: “A large Island 

newly discovered in the south pacific”, que foi dividida num certo número de reinos 

(entre os quais, a grande província de 'Zedora').100 

 Mas, mais significativamente, Emily diz-nos nesse excerto do seu diário que se 

encontrava a escrever o primeiro volume da vida de 'Augusta Geraldine Almeda' 101 – a 

carismática autora fictícia, e também o objecto ou tema principal, de muitos dos seus 

poemas, incluindo “There shines the moon, at noon of midnight”, “Lord of Elbë on Elbë 

hill” e “O transient voyager of heaven”.102 Numa linguagem esparsa e simples, tão 

diferente quanto possível da versificação empolada e hiperbólica da irmã mais velha, 

                                                 
99 “Diary Paper, 26 June 1837” (Brontë Parsonage Museum). Cf. Barker, Op. Cit., pp. 270-271 (a ênfase 

é nossa). 
100 Sobre este assunto, ver Juliet Barker: 1995, p. 272. 
101 “[...] Anne and I writing in the drawing-room – Anne a poem beginning ‘fair was the evening and 

brightly the sun’ – I Agustus Almedas life Ist volume – 4th page from the last [...]” (Cf. ‘Diary Paper’, 26 

de Junho de 1837. Barker: 1995, p. 271). 
102 Poemas escritos, respectivamente, a 6 de Março, 19 de Agosto e Dezembro de 1837. Cf. Roper e 

Chitham: 1995, pp. 32, 40 e 49. 
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Emily e Anne criaram um tom obsidiantemente elegíaco para Gondal. Bem 

exemplificativo desse tom é um poema escrito por Anne em Haworth, pouco tempo 

depois de ter completado dezoito anos: “That wind is from the North, I know it well”; as 

repetidas imagens de masmorras e do cativeiro parecem reflectir os sentimentos de 

Anne ao ver-se confinada a Roe Head.103 No entanto, para os prisioneiros fictícios da 

lírica de Emily, não era apenas o mundo natural que tinha o poder de consolar as suas 

dores: a grande apaziguadora era a imaginação – “I’ll come when thou art sadest / [...] 

Ill come when the hearts real feeling / [...] Shall bear thy soul away [...]”.104 

Ainda nesse ano, Anne fica gravemente doente, fazendo com que Charlotte 

abdique do seu posto em Roe Head e a leve para casa. A permanência de Anne naquela 

escola, assim como o regime aí praticado, parece ter contribuído para uma quebra 

considerável da saúde física e mental da mais nova das Brontë. A sua doença 

(aparentemente, uma forte constipação) teria sido exacerbada por uma crise de índole 

religiosa, tornando-se a certa altura alarmante para Charlotte. Segundo o testemunho do 

reverendo James de la Trobe, um clérigo da seita dos Moravos de Mirfield que visitou 

Anne várias vezes durante aquele período, “She was suffering from a severe attack of 

gastric fever which brought her very low, and her voice was only a whisper; her life 

hung on a slender thread.”105 Charlotte parece ter-se desentendido com Miss Wooler 

sobre a gravidade da doença e sobre a urgência de Anne regressar a casa. De qualquer 

modo, a crise religiosa de Anne  uma jovem habitualmente calma e profundamente 

crente  levanta algumas questões importantes relativamente ao ‘porquê’ das suas 

dúvidas e à razão pela qual ela chama um clérigo moravo para ser ouvida em 

confissão.106 

Em Roe Head, tanto Anne como Charlotte, e particularmente esta, estiveram 

expostas a uma dose dupla da doutrina calvinista: a partir do púlpito do círculo de 

                                                 
103 “The North Wind”, 26 de Janeiro de 1838. Cf. Chitham: 1979, pp. 63-64. 
104 Cf. Roper e Chitham: 1995, p. 202. 
105 Cf. William Scruton, “Reminiscences of  the late Miss Ellen Nussey”, Brontë Society Transactions, 

vol. I, part 7, p. 27. 
106 Os morávios, ou moravos, eram originalmente os membros de um grupo religioso cristão fundado em 

1722 por emigrantes vindos da Morávia (na Checoslováquia), que seguiam uma forma de vida muito 

simples, baseada nos ensinamentos da Bíblia (e, em especial, nos do Novo Testamento). Esta seita, que 

influenciou profundamente o metodista John Wesley, enfatizava a importância do conhecimento 

individual de Cristo feito através da conversão (“new birth”) e do canto de hinos. Os irmãos Wesley 

separaram-se dos morávios em 1740 devido à atitude passiva destes últimos, que aguardavam a 

inspiração do Espírito Santo. 
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clérigos de Dewsbury e, de forma mais insidiosa, através de Ellen Nussey.107 A própria 

Charlotte teria sofrido de uma crise religiosa prolongada durante este mesmo período e, 

tal como Anne, teria finalmente duvidado da esperança da sua própria salvação. Ellen 

Nussey possui uma elevada responsabilidade no encorajamento destes traços em 

Charlotte; a sua disposição acentuadamente masoquista e auto-crítica teria feito com 

que o sentido de auto-estima da sua amiga se tivesse anulado gradualmente: 

 
[...] that power of self-denial, that hallowed and glowing devotion, which the 

first Saints of God often attained to [...] longing for holiness which I shall 

never, never obtain  smitten at times to the heart with the conviction that your 

Ghastly Calvinistic doctrines are true  darkened in short by the very shadows 

of Spiritual Death! 108 

 

Estes receios quase obsessivos que surgem a cada passo na correspondência de 

Charlotte respeitante a este período (“I abhor myself  I despise myself  if the Doctrine 

of Calvin be true I am already an outcast.” 109), parecem ter sido os mesmos que 

abalaram a fé de Anne. James de la Trobe ter-se-á apercebido disso ao referir-se ao seu 

estado espiritual nos seguintes moldes:  

 
[...] I found her well acquainted with the main truths of the Bible 

respecting our salvation, but seeing them more through the law than the gospel, 

more as a requirement from God than His gift in His son, but her heart opened 

to the sweet views of salvation, pardon, and peace [...] and she accepted His 

welcome to the weary and heavy laden sinner [...]110 

 

Ao regressar a casa, e longe do clima moral severo de Roe Head, Anne recuperou 

rapidamente da sua doença. No entanto, a sua depressão não se esbateria tão facilmente 

 um traço de melancolia e um sentido de demérito pessoal iriam daí em diante 

percorrer toda a sua poesia de índole religiosa. 

 Mas o facto de Charlotte ter então resolvido não voltar a Roe Head prende-se 

sobretudo com o tipo de trabalho, rotineiro e cansativo, que o ensino de alunas muito 

                                                 
107 “The most important distinction within Anglicanism was between those who took Calvinist and 

Arminian positions. Calvinists believed that an individual’s salvation was predestined while Arminians 

maintained that salvation was achievable by all through ‘justification by faith’.” (Cf. Richard Brown, 

Church and State ..., Op. Cit., p. 99). A doutrina calvinista tinha aparentemente influenciado certas 

facções do ramo evangélico da Igreja Protestante, ao qual a família Brontë pertencia. No entanto, tanto 

Patrick Brontë como os seus filhos sempre tinham repudiado essa influência. 
108 Charlotte Brontë, numa carta dirigida a Ellen Nussey, 5-6 de Dezembro de 1836. Cf. Barker, Op. Cit., 

p. 284. 
109 Charlotte Brontë, Outubro – Novembro de 1836. Cf. Barker, Op. Cit., p. 285 (a ênfase é nossa). 
110 James de la Trobe, citado por Juliet Barker, Op. Cit., p. 281 (a ênfase é nossa). 
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jovens implicava e para o qual não tinha a paciência necessária nem sentia a mínima 

vocação, como transparece dos seguintes desabafos: 

 
 [...] I had been toiling for nearly an hour with Miss Lister, Miss Marriott 

[...] striving to teach them the distinction between an article and a substantive 

[...] I sat sinking from irritation & weariness into a kind of lethargy. [...] The 

thought came over me ‘Am I to spend all the best part of my life in this 

wretched bondage, forcibly suppressing my rage at the idleness, the apathy and 

the hyperbolical & the most asinine stupidity of these fat-headed oafs and on 

compulsion assuming an air of kindness, patience & assiduity?’ [...] If those 

girls knew how I loathe their company they would not seek mine as much as 

they do.111 

 

 A impaciência e a frustração pelo facto de não conseguir obter alguns momentos livres 

para dedicar ao seu reino imaginário e à escrita (a sua verdadeira vocação) tinham-se 

tornado cada vez mais óbvias e indisfarçáveis: 

 

I felt as if I could have written gloriously  I longed to write. The spirit of all 

Verdopolis [...] came crowding into my mind. If I had had time to indulge it I 

felt that the vague sensations of that moment would have settled down into 

some narrative better at least than any thing I ever produced before. But just 

then a Dolt came up with a lesson. I thought I should have vomited.112 

 

Mas, apesar de tudo, Angria e os poucos momentos de calmo devaneio, desfrutados 

inclusivamente na própria sala de aula, podiam ainda assim facultar-lhe um doce 

consolo ou servir-lhe como refúgio ou compensação: 

 
I’m just going to write because I cannot help it [...] the bulls [sic] (...) all 

wondering why I write with my eyes shut  staring, gaping; hang their 

astonishment  [...] Stupidity the atmosphere, school-books the employment, 

asses the society, what in all this is there to remind me of the divine, silent, 

unseen land of thought ? 113 

 

Desta vez, uma história ‘angriana’ intitulada “Mina Laury” tinha captado a 

imaginação de Charlotte. Mina, a jovem amante do cruel e sádico Zamorna, alimenta 

uma paixão de tal modo servil e doentia pelo seu senhor que não reage às atenções de 

outros que a admiram, tal como Lord Hartford: “I’ve nothing else to exist for; I’ve no 

other interest in life. Just to stand by his grace [...] is to fulfil the destiny I was born 

                                                 
111 Charlotte Brontë, “All this day I have been in a dream”, Agosto – Outubro de 1836. Cf. Barker, Op. 

Cit., pp. 254-255 (a ênfase é nossa). 
112 Id. Ibid (a ênfase é nossa). 
113 Charlotte Brontë, “I’m just going to write because I cannot help it”, Outubro de 1836. Cf. Barker, Op. 

Cit., p.255. A ênfase é nossa. 
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to.”114 Tornava-se já aparente que o ponto forte de Charlotte eram mais as personagens 

femininas do que propriamente os seus congéneres masculinos, inicialmente seus 

preferidos. 

No ano seguinte, em 1838 115, enquanto Branwell, com vinte e um anos, se 

estabelece como pintor profissional num estúdio em Bradford e Emily, com vinte, 

assume o posto de professora numa escola particular para raparigas em Law Hill, 

Halifax, dá-se a apresentação da “People's Charter” exigindo o sufrágio masculino 

universal e a liberalização parlamentar 116. Depois dos planos de ingressar na Royal 

Academy e de fazer uma viagem de estudo pela Europa não se terem concretizado, 

Branwell resigna-se à ideia de ganhar a vida. Sob a protecção de um velho amigo de 

Patrick Brontë, o reverendo William Morgan, instala-se como pintor-retratista num 

estúdio da cidade de Bradford (na casa de Isaac Kirby). A data exacta desta sua 

transferência é desconhecida, mas tudo indica que terá ocorrido em Junho ou Julho de 

1838. Os vários retratos por ele pintados, nomeadamente de elementos das famílias 

Kirby, Morgan e Hartley (residentes nas suas proximidades), mostram a sua 

competência artística, embora não revelem propriamente grandeza ou genialidade.117  

No início desse ano, Emily e Anne tinham produzido uma verdadeira torrente de 

poemas descrevendo o cativeiro de Alexandrina Zenobia, a tristeza desta pela separação 

do seu amado e pelo abandono a que foi votada pelos seus amigos. Anne escreveu 

“Methought I saw him but I knew him not” e “That wind is from the North, I know it 

well”; Emily, por seu lado, compôs “Weaned from life and torn away”, “Iërne’s eyes 

were glazed and dim” e “But the hearts that once adored me”.118 Mas Emily estava 

                                                 
114 História completada em Janeiro de 1838. Cf. The Juvenilia ..., Op. Cit., p. 273. Ver anexo F para as 

imagens de 'Mina' e de 'Zamorna' criadas por Charlotte Brontë. 
115 Nesse ano, John Stuart Mill escreve o ensaio intitulado Bentham, sobre economia política e a filosofia 

utilitarista. 
116 A década de 1830 tinha reunido um conjunto de circunstâncias que conduziram à re-emergência do 

protesto radical entre a população trabalhadora: “Fort a short period, thousands of working people 

considered that their problems could be solved by a change in the political organisation of the country. 

They believed this passionately ... The political question dominated all others.” (Dorothy Thompson, 

citada por Brown, Op. Cit., p. 387). A publicação da ‘Carta do Povo’ na Primavera de 1838 pela ‘London 

Working Men’s Association’ era a corporização de uma antiga esperança de atingir uma verdadeira 

igualdade de direitos políticos após a desilusão da Reforma de 1832; os seis pontos que aquela continha – 

parlamentos anuais, distritos eleitorais iguais, pagamento dos membros, sufrágio masculino universal, 

voto secreto e abolição da exigência de propriedade – eram assim indispensáveis para assegurar uma justa 

representação. 
117 Cf. Alexander e Sellars, The Art of the Brontës, Op. Cit., pp. 167-168. 
118 Poemas escritos, respectivamente, em Janeiro e Fevereiro de 1838. Cf. Chitham: 1979, pp. 62-64. Cf. 

Roper e Chitham: 1995, pp. 52, 214 e 219. 
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também imersa nos estudos clássicos, traduzindo a Eneida de Virgílio e tomando notas 

sobre as tragédias gregas de Eurípedes e Ésquilo.119  

Enquanto isso, Charlotte sentia-se sufocar em Dewsbury Moor; depois de ter 

sido forçada a assumir várias tarefas naquela escola, ela tinha finalmente atingido um 

ponto de ruptura, sofrendo inclusivamente crises de hipocondria (um medo obsessivo de 

ser atingida pela tuberculose): 

 

[...] I can never forget the concentrated anguish of certain unsufferable 

moments and the heavy gloom of many long hours [...] the preternatural horror 

which seemed to clothe existence and Nature – and which made Life a 

continual waking Night-mare [...] 120 

 

Assim, Charlotte desiste definitivamente de ensinar em escolas particulares e nem 

mesmo a oferta de uma cópia dos poemas The Vision of Don Roderick  e Rokeby de 

Walter Scott feita por Margaret Wooler a convenceu a voltar a Dewsbury depois do 

Natal de 1838. 

Em Setembro desse mesmo ano, tinha sido a vez de Emily procurar o seu 

primeiro emprego pago. Miss Wooler não podia comportar a despesa adicional de 

contratar mais uma professora para a sua instituição em Dewsbury Moor, mas Emily 

acaba por arranjar lugar na conceituada escola de Law Hill, dirigida pelas irmãs Patchett 

(Elizabeth e Maria) em Southowram, nos arredores da culturalmente animada cidade de 

Halifax. A localização deve ter sido bastante do agrado de Emily: isolada e alcandorada 

numa colina com vistas panorâmicas sobre uma vasta extensão de charnecas e de 

terrenos de cultivo. Dadas as suas  escassas qualificações académicas (ao contrário de 

Charlotte, ela não tinha tido virtualmente nenhuma formação, nem sequer experiência 

profissional), Emily podia considerar-se afortunada por ter conseguido o lugar.121 No 

entanto, passado menos de um mês, já Charlotte fazia o seguinte relato sobre a situação 

desesperada da sua irmã: 

 

                                                 
119 Conforme sobressai dos fragmentos datados de 13 de Março de 1838. Cf. Barker: 1995, p. 289, n. 13. 
120 Carta a Miss Wooler, Novembro de 1846. Cf. Barker: 1995, p. 288 (a ênfase é nossa). 
121 Existia, apesar de tudo, uma forte competição na área. Apenas em Inglaterra, havia mais de vinte mil 

mulheres a trabalhar como preceptoras, mesmo pelo parco salário de entre £15 a £25 por ano. Por volta de 

1841, as condições de vida das preceptoras e das professoras desempregadas tinham-se tornado de tal 

modo extremas que seria necessária a fundação de uma instituição de caridade para socorrer as mais 

carenciadas; o objectivo do “Governess Benevolent Institution” era alegadamente o seguinte: “[...] afford 

assistance privately and delicately to ladies in temporary distress.” (Ray Strachey, The Cause: A Short 

History of the Women’s Movement in Great Britain, London: G. Bell & Sons, 1928, p. 23). 
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[...] I have had one letter from her since her departure; it gives an appalling 

account of her duties  hard labour from six in the morning until near eleven at 

night, with only one half-hour exercise between. This is slavery. I fear she will 

never stand it.122 

 

E, de facto, Emily não conseguiu suportar a escravatura de Law Hill durante 

muito tempo. Tal como tinha acontecido anteriormente em Roe Head, a sua saúde 

ressentiu-se da pressão de uma vivência sujeita à disciplina e exigências de uma escola 

interna. Uma antiga aluna recorda, no entanto, que Emily 

 

[...] could not easily associate with others and her work was hard because she 

had not the faculty of doing it quickly [...] she was not good at needlework and 

[...] was untidy and fond of day-dreaming.123 

 

Tal como Charlotte, Emily refugiou-se das duras realidades da sua profissão, e da fadiga 

provocada pela rotina diária, na poesia. O grande número de poemas que escreveu nos 

primeiros três meses da sua estada sugere que ainda conseguia dispor de algum tempo 

livre para poder escrever e que, apesar de tudo, encontrou inspiração no ambiente 

natural que rodeava a escola. Embora tenha composto mais de uma dúzia de poemas 

durante a sua permanência em Law Hill (que durou apenas seis meses), a maioria deles 

são na realidade narrativas ‘gondalianas’. Mas, por exemplo, no Outono de 1838, Emily 

escreve três composições notáveis que exprimem a sua tristeza, aliada a um sentimento 

de saudade; são elas: “A little while, a little while”, “For the moors, for the moors ...” e 

“The Bluebell is the sweetest flower”. A primeira destas parece descrever de forma fiel 

o principal dilema por ela então vivido: num breve momento de descanso das suas 

tarefas, Emily questiona-se se o seu pensamento deverá ir de encontro à sua terra natal 

ou ao seu universo imaginário (“Shall I go there? Or shall I seek / Another clime, 

another sky ...?”).124 

 Escritos preferencialmente à noite (Emily ficava provavelmente acordada até 

bastante tarde), os poemas retratam de forma recorrente os temas do cativeiro, do exílio 

e de separações amorosas, reflectindo indirectamente as experiências pessoais de Emily 

naquela escola. Depois de ter regressado a Law Hill, após as férias de Natal, Emily 

tinha enfrentado com profundo desânimo as suas perspectivas, o que também se 

reflectiu negativamente na sua escrita: entre 12 de Janeiro e 27 de Março de 1839, ela 

                                                 
122 Carta a Ellen Nussey, 2 de Outubro de 1838. Cf. Barker: 1995, p. 294 (a ênfase é nossa). 
123 Testemunho de Mrs Watkinson de Huddersfield. Cf. Barker, Op. Cit., p. 294. 
124 Poemas escritos, respectivamente, a 4 de Dezembro, 11 de Novembro e 18 de Dezembro de 1838. Cf. 

Roper e Chitham, The Poems of Emily Brontë, Op. Cit., pp. 66-72. 
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foi incapaz de escrever um poema que fosse. Perdida nos seus próprios pensamentos, 

cumprindo os seus deveres de forma sonambulesca e mantendo-se acordada durante 

grande parte da noite, não é para admirar que Emily tivesse finalmente chegado a um 

ponto de ruptura. Por volta do mês de Março de 1839, ela vê-se assim forçada a 

regressar a Haworth. 

Também em 1839, Branwell abandonaria a sua carreira como artista e 

regressaria a Haworth; Anne (com dezoito anos) torna-se preceptora junto da família 

Ingham em Blake Hall, Mirfield, de onde seria pouco tempo depois despedida. 

Charlotte assume temporariamente a mesma posição junto da família Sidgwick em 

Stonegappe, Lothersdale. Tendo regressado a casa depois da sua ‘libertação’ de 

Dewsbury Moor, Charlotte embrenhou-se de novo na escrita. Desta vez, resolveu 

imaginar uma história ‘angriana’ que protagonizasse uma nova heroína  Elizabeth 

Hastings (irmã do personagem criado por Branwell, Henry Hastings  um soldado e 

escritor tornado proscrito). Pela primeira vez (e também a última) em muitos anos, 

Charlotte e Branwell estavam a trabalhar simultaneamente na mesma história. O 

interesse do enredo criado por Charlotte reside sobretudo no facto da sua protagonista já 

não ser aquele tipo de heroína bela e aristocrática, que se rebaixa perante os homens, 

mas uma personagem bem mais real e original, uma verdadeira precursora de Jane Eyre. 

Tal como esta e a própria Charlotte, Elizabeth é fisicamente pequena e desprovida de 

encantos mas, em contrapartida, possui grandeza de carácter e uma ânsia de amar e ser 

amada: 

 
 [...] she had not met with a single individual equal to herself in mind, & 

therefore not one whom she could love [...] she was always burning for warmer, 

closer attachment  she couldn’t live without it [...] 125 

 

Quando finalmente se apaixona, por William Percy (uma versão de Rochester), 

Elizabeth, tal como Jane, recusa tornar-se sua amante devido ao respeito que tem por si  

própria (“I could not, without incurring the miseries of self-hatred”).126 

Como que por coincidência, Charlotte recebe no início de Março de 1839 uma 

proposta de casamento inesperada do reverendo Henry Nussey, irmão da sua amiga 

Ellen e anterior pároco de Dewsbury. Embora a natureza pragmática do pedido – o 

                                                 
125 Charlotte Brontë, “A young gentleman of captivating exterior”; cf. Juliet Barker, Op. Cit., p. 300 (a 

ênfase é nossa). Ver igualmente Frances Beer, The Juvenilia ..., Op. Cit., “Elizabeth”, pp. 301-367. 
126 Cf. Beer, The Juvenilia ..., Op. Cit., p. 363. 
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modelo daquele feito por St John Rivers a Jane Eyre – tenha agradado a Charlotte 

devido à forma directa como foi apresentado e também às vantagens sociais e 

económicas que augurava 127, a sua noção romântica de que só deveria casar por amor 

prevaleceu: “[...] that intense attachment which would make me willing to die for him  

and if ever I marry it must be in that light of adoration that I will regard my 

Husband.”128 A Henry ela responderia de outra forma, mais indirecta, mas onde a sua 

noção (e crítica) se manteria implícita:  

 

[...] mine is not the sort of disposition calculated to form the happiness of a man 

like you [...] Her [your wife’s] character should not be too marked, ardent and 

original, [...] and her ‘personal attractions' sufficient [...] you would think me 

romantic and eccentric [...] 129 

 

Por seu lado, Branwell experimentava a dificuldade real de ganhar a vida como 

pintor-retratista; embora convivendo com um círculo de jovens e promissores artistas 

(tal como John Hunter Thompson, John Wilson Anderson e Joseph Bentley Leyland), 

longe iam os sonhos de se tornar um artista de renome. Mas mesmo naquele ofício, ele 

parece não ter conseguido alcançar sequer um sucesso moderado; apesar de ter tido 

alguns pedidos de encomenda de retratos, estes apenas lhe serviram para pagar as suas 

despesas profissionais mais imediatas.130 Branwell reconheceu a existência de uma forte 

competição (ligada a uma grande oferta) na profissão de retratista, vendo-se obrigado a 

desistir de uma carreira que lhe tinha parecido promissora. Assim, na Primavera de 

1839 (passado que foi menos de um ano), ele deixa definitivamente o seu estúdio em 

Bradford e regressa a Haworth, já não em desgraça mas mesmo assim causando algum 

desapontamento à sua família. 

Possivelmente reflectindo uma certa consciência das dificuldades económicas 

que a sua família enfrentava agora que as suas irmãs e irmão se encontravam em casa, 

desempregados, Anne resolveu corajosamente oferecer os seus préstimos. Deste modo, 

no início de Março, aceita um posto como preceptora junto da família de Joshua Ingham 

                                                 
127 “ [...] for the sake of attaining the distinction of matrimony and escaping the stigma of an old maid 

[...] “ (Carta a Henry Nussey, 5 de Março de 1839. Cf. Barker: 1995, p. 302). 
128 Carta dirigida a Ellen Nussey, a 12 de Março de 1839. Cf. Barker, Op. Cit., p. 301. A ênfase é nossa. 
129 Carta a Henry Nussey, Op. Cit. Cf. Barker, p. 302 (a ênfase a itálico é nossa; o sublinhado é da 

autora). 
130 Francis A. Leyland faria uma análise perspicaz das competências artísticas de Branwell e das razões 

que contribuiram para o seu insucesso: “Being gifted with a keen and distinct observation, [...] and being 

an excellent draughtsman, he could with ease produce admirable representations. But [...] he had never 

been instructed either in the right mode of mixing his pigments, or how to use them [...]” (Cf. Alexander e 

Sellars, The Art of the Brontës, Op. Cit., pp. 83-84). 
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de Blake Hall, perto de Mirfield. Anne deixaria Haworth a 8 de Abril e, a seu pedido, 

viajaria sozinha de diligência para Mirfield, “[...] as she thought she could manage 

better and summon more courage if thrown entirely upon her own resources.” 131 Para 

que possamos ter uma ideia dos sentimentos de Anne quanto a esta súbita mudança na 

sua vida, usualmente recolhida e pacata, basta ler a passagem em Agnes Grey em que a 

protagonista também deixa o seu lar pela primeira vez para exercer funções similares; 

Agnes não vai contrariada; antes pelo contrário, plena de expectativas: 

 
[...] How delightful it would be to be a governess! To go out into the world; to 

enter upon a new life; to act for myself; to exercise my unused faculties; to try 

my unknown powers; to earn my own maintenance, [...] And then, how 

charming to be entrusted with the care and education of children! Whatever 

others said, I felt I was fully competent to the task [...] 132 

 

Blake Hall era uma mansão aristocrática implantada numa zona arborizada do Calder 

Valley e a família Ingham era antiga e abastada; dos seus cinco filhos, Anne apenas 

tinha a seu cargo os dois mais velhos (Cunliffe de seis anos de idade e Mary de cinco). 

Se inicialmente ela parece mostrar-se satisfeita com a sua situação, cedo o problema da 

disciplina iria atormentá-la. As crianças terríveis que Anne retrata em Agnes Grey foram 

provavelmente baseadas nos dois pequenos Ingham, mimados e rebeldes, que 

desafiavam a sua autoridade e faziam queixa aos pais quando ela tentava discipliná-

los.133 Assim, ao voltar a Haworth para passar o Natal com a família, Anne dá-lhes a 

súbita notícia do seu despedimento; aparentemente os seus patrões tinham-na 

considerado responsável pela falta de progresso dos filhos.134 

 Mas o espírito de sacrifício revelado por Anne ao aceitar trabalhar fora de casa 

tinha movido sua irmã Charlotte a tentar ela própria encontrar um lugar como 

preceptora. Deste modo, resolve aceitar a proposta temporária de trabalhar para a 

família de John Benson Sidgwick, na sua imponente residência de Stonegappe; e, em 

Maio de 1839, Charlotte parte para Lothersdale, uma região bonita e fértil, de pastagens 

e rios. Passado apenas um mês, no entanto, ela dirige a Emily um sentido desabafo:  

 

                                                 
131 Charlotte Brontë, numa carta dirigida a Ellen Nussey, a 15 de Abril de 1839. Cf. Barker, Op. Cit., p. 

307. 
132 Anne Brontë, Agnes Grey [1847], HarperCollins Publishers: Glasgow, 1995, p. 363 (a ênfase é nossa). 
133 Segundo testemunho de Charlotte, “ [...] both her pupils are desperate little dunces [...] excessively 

indulged and she is not empowered to inflict any punishment [...] ‘So she alternately scolds, coaxes and 

threatens [...]’.” (Carta a Ellen Nussey, 15 de Abril de 1839; cf. Barker: 1995, p. 308). 
134 Ver Susan Brooke, “Anne Brontë at Blake Hall”, Brontë Society Transactions, vol. 13, part 68, p. 247. 
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I have striven hard to be pleased with my new situation. The country, the house, 

the grounds are [...] divine. But there is such a thing as seeing all beautiful 

around you [...] and not having a free moment or a free thought left to enjoy 

them in. The children are constantly with me, and more riotous, perverse, 

unmanageable cubs never grew. [...] 135 

 

Tal como Anne, Charlotte não conseguia controlar as duas crianças (Mathilda e John) a 

seu cargo, as quais lhe retiravam ainda a possibilidade de conseguir algum tempo para si 

própria. Mas, logo desde o início, ela não se entendeu com Mrs Sidgwick que, embora 

já a conhecesse, não a tratou com a familiaridade e o respeito que ela esperava; pelo 

contrário, a sua atitude distante, superior e parcial só veio agravar o facto de Charlotte 

ser constantemente requisitada para efectuar tarefas que considerava humilhantes: 

 

[...] Mrs Sidgwick [...] cares nothing in the world about me except to contrive 

how the greatest possible quantity of labour may be squeezed out of me, and to 

that end she overwhelms me with oceans of needlework, [...] I see now more 

clearly than I have ever done before that a private governess has no existence, 

is not considered as a living and rational being except as connected with the 

wearisome duties she has to fulfill.136 

 

No entanto, a impressão que a família Sidgwick colheu da sua preceptora parece ter 

diferido um pouco da versão dos acontecimentos apresentada por Charlotte: “[...] Miss 

Brontë had a most unhappy difficult, temper, and she took offence where no offence 

was meant.” 137 Deste modo, por altura das férias, Charlotte e Mrs Sidgwick acordam 

que será melhor que aquela não volte; além do mal-estar entre ambas, a saúde abalada 

da preceptora também pesou na decisão tomada. Charlotte retorna a Haworth, menos de 

dois meses volvidos (em finais de Julho). 

 Dois outros acontecimentos algo inesperados iriam marcar o Verão de Charlotte. 

No primeiro, um jovem clérigo irlandês acabado de sair da Universidade de Dublin – 

David Price de County Wicklow – pede-a em casamento; mas embora Charlotte se 

tivesse sentido atraída pelo carácter espirituoso, alegre e inteligente de Pryce, não podia 

aceitar a sua proposta: “I conversed with this Irishman & laughed at his jests  & 

though I saw faults in his character excused them because of the amusement his 

originality afforded.”138 O segundo acontecimento prende-se com uma viagem que 

                                                 
135 Carta a Emily Brontë, 8 de Junho de 1839; in Juliet Barker, The Brontës. A Life in Letters, 1997, Op. 

Cit., p. 64 (a ênfase é nossa). 
136 Id. Ibid., pp. 64-65 (a ênfase é nossa). 
137 Clement K. Shorter, “New Light on the Brontës”, Brontë Society Transactions, 1919. Ver igualmente 

Barker: 1995, p. 312. 
138 Carta a Ellen Nussey, 4 de Agosto de 1839. Cf. Barker: 1995, p. 314. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 240 

Charlotte faz até à beira-mar (Bridlington) com Ellen, viagem esta que lhe dá a 

possibilidade de ver o fascinante elemento pela primeira vez na sua vida; a emoção 

daquele momento tão esperado, deixa-a sem fala e com os olhos rasos de lágrimas: “[...] 

can still see its dark blue and green and foam-white and hear it”, “[...] its glorious 

changes – its ebb and flow – the sound of its restless waves – formed a subject for 

contemplation that never wearied either the eye the ear or the mind.”139 Ao voltar 

novamente a casa, Charlotte foi encontrar sua irmã Emily profundamente absorvida na 

tarefa da escrita. Depois de ter regressado de Law Hill, esta tinha escrito de forma 

prolífera, desenvolvendo particularmente o seu interesse pelos malfadados personagens 

‘byrónicos’ que anteciparam a criação de Heathcliff: nomeadamente em “I am the only 

being whose doom”, “And now the housedog streched once more ...” e “Well, some 

may hate and some may scorn”.140 

Entretanto, Patrick Brontë tinha contratado para Haworth um coadjutor 

eclesiástico, William Weightman, que logo cairia nas boas graças da família. De vinte e 

seis anos de idade e natural de Appleby, em Westmoreland, Weightman frequentou a 

Universidade de Durham durante dois anos e obteve um grau em Teologia; Haworth 

seria a sua primeira incumbência como pároco. Apenas ainda um diácono (pois não 

tinha conseguido a ordenação), Weightman manifestou logo de início qualidades 

excepcionais para o cargo de coadjutor; segundo o próprio testemunho de Patrick, 

 
[...]He thought it better, and more scriptural, to make the love of God, rather 

than the fear of hell, the ruling motive for obedience. [...] Pondering on, and 

rejoicing in the glad tidings of salvation, he wished others to rejoice from the 

same principles [...] in the Sunday School, especially, he was useful in more 

than an ordinary degree. He had the rare art of communicating information 

with diligence and strictness, [...] so as to render instruction [...] a pleasure, and 

not a task.141 

 

Possuidor de uma personalidade encantadora, de um fino sentido de humor e, como se 

estes atributos não bastassem, de uma aparência sobremaneira agradável, Weightman 

conquistou quase instantaneamente não só toda a família Brontë (as suas atenções 

parecem ter alvoroçado sobretudo os corações femininos) como também os paroquianos 

                                                 
139 Cartas a Ellen e a Henry Nussey, 24 e 28 de Outubro de 1839. Cf. Barker: 1995, p. 315. 
140 Poemas escritos, respectivamente, em 17 de Maio, 12 de Julho e 14 de Novembro de 1839. Cf. Roper 

e Chitham: 1995, pp. 80, 86-87, 98. 
141 Patrick Brontë, “A Funeral Sermon for the late Reverend William Weightman, M. A., ...”, pp. 252-

262,  Brontëana. Rev. Patrick Brontë’s Collected Works, AMS Press: New York, 1978, pp. 256-259 (a 

ênfase é nossa). 
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de Haworth. Patrick Brontë descreve as vantagens pessoais do jovem pároco da seguinte 

forma: 

[...] Agreeable in person and manners, and constitutionally cheerful, his first 

introduction was prepossessing. But what he gained at first, he did not lose 

afterwards. He had those qualities which enabled him rather to gain 

ground.[...]142 

 

Tendo-se tornado quase numa lenda da história desta família, pela ideia 

generalizada, já parte do cânone brontëano, de que Anne teria nutrido por ele uma 

paixão, Weightman parece no entanto ter sido muito mais o objecto da atenção de 

Charlotte. Segundo essa lenda, Anne teria sido uma das vítimas das atenções dirigidas 

por Weightman a todas as jovens com quem travava conhecimento; assim, quando Anne 

regressa a casa para passar o Natal com a família, ela e William ter-se-iam apaixonado 

um pelo outro; esta opinião generalizada baseia-se num testemunho da própria 

Charlotte: 

[...] he sits opposite to Anne at church sighing softly and looking out of the 

corners of his eyes to win her attentions  and Anne is so quiet, her look so 

downcast  they are a picture.143 

 

Mas o fascínio que Weightman exercia sobre o sexo oposto tinha-se tornado 

particularmente notório por altura da visita que Ellen Nussey fez ao Curato (na 

Primavera de 1840) quando, no meio de um ambiente prazenteiro, Weightman resolveu 

enviar alguns versos alusivos ao dia dos namorados a cada uma das Brontë e a Ellen; 

aquelas respondem-lhe à letra com os seus próprios versos (“A Roland for your 

Oliver”), reconhecendo o tom galanteador mas não sincero das palavras de 

Weightman.144  

Existem, apesar de tudo, algumas provas consideráveis de que foi na realidade a 

mais velha das Brontë quem cedeu aos encantos do novo pároco. Por um lado, 

Weightman possuía a combinação, fatal para Charlotte, de uma boa aparência física, de 

um grande sentido de humor e de uma inteligência acima da média; por outro lado, a 

atenção constante que ela dava a todas as movimentações do coadjutor de seu pai era 

                                                 
142 P. Brontë, Op. Cit., pp. 257-258. 
143 Charlotte Brontë, numa carta dirigida a Ellen Nussey. Cf. T. J. Wise e T. J. Symington (eds.), The 

Brontës: Their Lives, Friendships and Correspondence, Oxford: Shakespeare Head Press, 1932, p. 250. 
144 “A Valentine”, poema composto em Fevereiro de 1840 (Cf. Winnifrith, The Poems of Charlotte 

Brontë, Op. Cit., pp. 231-233). Numa carta dirigida a Ellen Nussey, um ano mais tarde, Charlotte diria: “I 

dare say you have received a valentine this year from our bonny-faced friend the curate of Haworth. I got 

a precious specimen a few days before I left home, but I know better how to treat it than I did those we 

received a year ago.” (Cf. Barker: 1997, p. 88). 
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nela muito pouco usual; isso não tinha acontecido com os anteriores párocos, aliás 

desprezados. É Charlotte, e não Anne, quem decide pintar o retrato de Weightman 145; 

além do mais, a sua correspondência está repleta de referências e alusões às palavras e 

aos actos dele. O facto adicional de ter sido Charlotte a atribuir-lhe uma alcunha jocosa 

 “Miss Celia Amelia” (uma tentativa de efeminização de um belo representante do 

sexo oposto)  sugere a Juliet Barker “ [...] a symbolic removal of the danger which this 

charming, unmarried young man posed to a susceptible and romantic single woman”; 

Barker justifica o seu raciocínio do modo seguinte: “Treated as if he were a girl, the 

curate could be admitted into the presence and confidence of herself and her sisters 

without impropriety; it became possible to enjoy a flirtation with him [...]”.146 

Existe, por outro lado, um pequeno mas importante grupo de poemas de amor 

escritos por Anne, cujo tema diz respeito a um homem jovem (“one well known to me”) 

com características sempre constantes e muito semelhantes às apresentadas por 

Weightman (o sorriso, a disposição, a voz e também as circunstâncias), embora este 

nunca seja nomeado. O primeiro poema da série data precisamente de 1 de Janeiro de 

1840 – “Maiden, thou wert thoughtless once” – e descreve uma súbita mudança de 

atitude por parte da jovem heroína (Olivia Vernon) que marca o seu despertar para o 

amor na transição da infância para o estado adulto. Escrito poucas semanas após o seu 

regresso a Haworth  de Blake Hall (coincidindo com o seu encontro com Weightman), o 

poema assinala igualmente uma grande mudança no estilo e no tom de escrita de Anne: 

o sujeito faz uma análise dos sentimentos que a chegada de uma determinada pessoa do 

sexo masculino desperta nele (“[...] my spirit burned within, / My heart beat thick and 

fast.”).147 Segundo Edward Chitham, os sentimentos de Anne em relação a Weightman 

seriam genuínos, embora encobertos tenuemente na sua poesia: 

 

There simply is no other young man whose influence over Anne grew between 

November 1839 and January 1840, who died in late 1842, and was coupled 

with Anne in Charlotte’s mind in January 1842. It may fairly be stated that 

Anne was powerfully attracted to William Weightman. [...]148 

 

                                                 
145 Ver gravura de Weightman presente em Alexander e Sellars, The Art of the Brontës, Op. Cit., p. 174, 

e reproduzida nesta dissertação (anexo G). 
146 Juliet Barker, The Brontës (1995), Op. Cit., p. 327. 
147 "Self-Congratulation". Cf. Chitham, The Poems of Anne Brontë ..., Op. Cit., pp. 71-72. 
148 Cf. Edward Chitham, A Life of Anne Brontë, Blackwell Publishers: Oxford UK & Cambridge USA, 

1991, p. 66. 



DE ORFÃOS A 'FILHOS DA MUSA’ – OS ANOS FORMATIVOS E CRIATIVOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

 243 

Ainda nesse ano de 1839 149, uma série de más colheitas e uma crise comercial 

conduzem ao período que ficou conhecido como "the hungry forties" (1839-43), durante 

o qual a Convenção Nacional Cartista lidera as revoltas e greves nacionais.150 Por esta 

altura, Patrick Brontë e William Weightman estavam também muito activos na paróquia 

de Haworth. Contrariamente à impressão de ócio que Charlotte dava acerca da vida no 

interior do Curato, eles pareciam profundamente empenhados na tentativa de auxiliar a 

população, cada vez mais carenciada. Durante o Inverno, o comércio tinha sofrido um 

grande revés, provocando por sua vez uma descida abrupta dos salários e um aumento 

do desemprego entre os trabalhadores fabris. O tempo, particularmente agreste, afectou 

a recolha de turfa, deixando os mais carenciados sem a sua principal fonte de 

combustível para aquecimento e alimentação. O crescente descontentamento 

manifestou-se na elaboração de uma petição em Haworth para exigir a revogação ou 

anulação das chamadas “Corn Laws”, que mantinham o preço dos cereais 

artificialmente elevados. Mas a miséria que ameaçava alastrar-se só podia ser combatida 

através da forma mais imediata da caridade religiosa, oferecida por Patrick e pelos 

párocos de denominação ‘Dissenting’. O reverendo e o seu ajudante viram-se, assim, a 

braços com a pesada tarefa de angariar £260 de contribuições individuais, incluindo 

£150 oferecidos pelo ‘London Committee for the Relief of the Distressed 

Manufacturers’. Este dinheiro foi depois usado para adquirir agasalhos e produtos 

alimentares, a serem distribuídos pelas famílias mais carenciadas do distrito.151 

 É neste contexto que, em 1840, Branwell (com vinte e três anos) assume o posto 

de preceptor junto da família Postlethwaite em Broughton-in-Furness, no ‘Lake 

District’, e que Anne (com vinte anos) se torna preceptora na família Robinson em 

Thorp Green, perto de York. Tendo visto um anúncio no Leeds Intelligencer, de 21 de 

Dezembro de 1839, para um lugar como explicador particular,152 pareceu a Branwell ser 

                                                 
149 Este é também o ano da publicação do romance Deerbrook de Harriet Martineau e do ensaio Chartism 

de Thomas Carlyle. 
150 O movimento Cartista atingiu o seu auge em três ocasiões: em 1838-40, em 1842 e em 1848, 

correspondendo a petições em massa dirigidas ao Parlamento e à organização de protesto popular. A 

Convenção, consistindo de 54 delegados, reúne-se em Londres em Fevereiro de 1839 para organizar a 

Petição Nacional, que foi rejeitada pela Câmara dos Comuns em Julho desse ano. Seguiu-se uma série de 

medidas repressivas por parte do Governo, incluindo a colocação de perto de 6000 tropas nos distritos do 

Norte, devido ao receio de uma insurreição. 
151 Sobre este assunto, ver Juliet Barker, The Brontës, Op. Cit., pp. 328-329. 
152 “TUITION.  WANTED, in a small Town in the Neighbourhood of the Lakes, A PRIVATE  

TUTOR, competent to instruct Two Boys, Ten & Eleven Years old, in a general Course of Education, 

including the Classics, with the strictest attention to Grammar.” Cf. Barker: 1995, p. 319. 
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este o emprego ideal para quem, como ele, conhecia bem os autores clássicos e tinha 

curiosidade de ver aquele famoso refúgio dos poetas e escritores que ele tanto admirava: 

o ‘Lake District’. Talvez já com este fim em vista, ele tinha durante o ano anterior feito 

uma série de leituras (em grego e em latim) de autores como Virgílio, Homero e 

Horácio, com seu pai, Patrick Brontë (Branwell tinha traduzido igualmente as Odes de 

Horácio nas suas horas de lazer). Ao ser aceite, Branwell parte para Broughton, uma 

pequena cidade mercantil no estuário do rio Duddon, onde se aloja em High Syke 

House, a residência do médico local. 

Inspirado pela proximidade dos ‘Lake Poets’, resolve escrever um conjunto de 

poemas, entre os quais um soneto dedicado a Black Combe, a montanha do outro lado 

do estuário, rescrevendo também o seu longo poema narrativo (540 versos) intitulado 

“Sir Henry Tunstall” (que descreve o esperado regresso à sua residência ancestral de Sir 

Henry, após dezasseis anos passados na Índia como soldado, e a incapacidade de 

readaptação à sua vida antiga).153 Branwell chegou a enviar uma cópia deste poema ( e 

ainda algumas das suas traduções do Livro I das Odes de Horácio) a Thomas De 

Quincey, que provavelmente nunca lhe respondeu. Mas, logo de seguida, escreve a 

Hartley Coleridge 154, juntando um longo poema intitulado “At dead of midnight  

drearily ...”155 (que descreve como sendo “the sequel of one striving to depict the fall 

from unguided passion into neglect, despair and death. It ought to show an hour too near 

those of pleasure, for repentance, and too near death for hope” e que se revelaria 

premonitório da sua situação futura).156 Para seu contentamento, Coleridge não se limita 

a responder à carta mas exprime aí a sua aprovação, dirigindo-lhe ainda um convite para 

visitar a sua casa (‘Nab Cottage’). Tendo passado um dia inteiro (‘May Day’) em 

companhia de Hartley, Branwell sentiu-se encorajado a iniciar uma tradução completa 

do Livro I das Odes sob a promessa de ele a ler e comentar. 

 Embora não tão bem qualificada, do ponto de vista académico, como sua irmã 

Charlotte, Anne parece ter encontrado um novo lugar sem dificuldade. Quatro dos cinco 

filhos do reverendo Edmund Robinson estariam agora a seu cargo na imponente 

                                                 
153 Sir Henry Tunstall ou The Wanderer, iniciado em 31 de Julho de 1838 e continuado em Abril de 1840 

e Setembro de 1842. Cf. Winnifrith (ed.), The Poems of Patrick Branwell Brontë, Op. Cit., pp. 104-119. 
154 Hartley Coleridge, o filho mais velho de Samuel Taylor Coleridge, que foi educado por Robert 

Southey e que vivia precisamente em Rydal Water, no 'Lake District'. 
155 “At dead of Midnight, drearily ...”, também intitulado “Harriet II”, é a terceira versão de um outro 

poema escrito em Julho de 1837 e Maio de 1838. Cf. Winnifrith: 1983, pp. 90-100. 
156 Cf. Barker, Op. Cit., p. 333. 
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residência de Thorp Green. Situada no meio de um verdadeiro parque natural,  perto do 

bucólico rio Ouse, a mansão constituía apenas uma das muitas propriedades rurais 

possuídas pela família naquela região. 

 

The Vale of York, with its lush watermeadows, forms the background to the 

second half of Agnes Grey, and some characteristics of the Ouseburn district are 

transferred in detail to the novel. [...] 157 

 

 Anne deve ter iniciado a sua estada por volta do mês de Maio 158, mas as suas 

impressões quer acerca do local quer acerca dos seus novos patrões não chegaram até 

nós. Sabe-se, no entanto, que Mr Robinson era um homem de meia-idade mas já 

sofrendo de invalidez crónica e que sua mulher, Lydia (filha do reverendo Thomas 

Gisborne) era quatro anos mais nova, bonita e alegre. As três filhas mais velhas (as 

adolescentes Lydia, Elizabeth e Mary) seriam a principal ocupação de Anne e cedo se 

revelariam mimadas e exigentes.159 Apesar de tudo, Anne dedicou-se logo de início ao 

seu novo trabalho com vontade e determinação de ultrapassar as saudades de casa e de 

ser bem sucedida; esse sucesso seria, de facto, comprovado pelos seus cinco anos de 

permanência em Thorp Green. Segundo Chitham,  

 

The next five years were to prove exceedingly influential in setting the tone for 

Anne’s literary career. [...] we must not confuse her feelings in 1840, when she 

was newly arrived, with her comments in ... 1841, or again those in ... 1845. [...] 

the wide variations of experience and fluctuations of feeling that Anne 

encountered in these years ... were a lifetime of learning [...] 160 

 

Mas, inicialmente e como seria de esperar, a nova experiência não se mostrou 

fácil. Tal como suas irmãs, também Anne acabou por encontrar um refúgio na escrita de 

poesia; em “The Bluebell” (poema composto já em Scarborough), ela vê uma flor 

solitária (uma ‘campainha’) que lhe faz lembrar, de forma dolorosa, a sua infância em 

Haworth e a distância a que se encontra de casa: “Whence came that rising in my throat 

/ That dimness in my eyes? / [...] mid heartless crowds / [...] With anxious toil and strife 

...”; uma outra composição, escrita apenas seis dias mais tarde, é mais directa: “[...] My 

eyes are tired of weeping / My heart is sick of woe / My life is very lonely / My days 

                                                 
157 Cf. Chitham, A Life of Anne Brontë, Op. Cit., p. 72. 
158 Edward Chitham sustenta que teria sido no dia 8 de Maio (“She probably went to Thorp Green (...) on 

Friday, 8 May 1840, a mild, overcast day with flurries of rain in the offing.”). Cf. A Life of Anne Brontë, 

Op. Cit., p. 71. 
159 Anne parece, apesar de tudo, ter conquistado de modo gradual o afecto e a consideração das pequenas 

Robinson, como se viria a revelar futuramente. 
160 Cf. Chitham (ed.), A Life of Anne Brontë, Op. Cit., p. 71 (a ênfase é nossa). 
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pass heavily ...”.161 A sua escolha de assunto poético reflecte provavelmente o forte 

sentimento de isolamento (de solidão até) e de tristeza vividos durante os primeiros 

meses em Thorp Green. Deste modo, os poemas compostos durante os cinco anos 

seguintes tornam-se mais directamente pessoais. A partir de 1840, e longe de Emily, 

Anne não escreveria praticamente nenhuma poesia ‘gondaliana’: o seu estilo poético 

tornar-se-ia progressivamente mais reflexivo e filosófico 

 

[...] she wrote ruminative, philosophical poems or hymns [...] they are 

[...] ‘pillars of witness’ to feelings and events encompassing Anne 

Brontë at the time.162 

 

Mas os poemas iniciais, além de revelarem a tristeza e solidão da sua vida diária, 

parecem sugerir a existência de um amor não correspondido ou de um amado ausente, 

tal como em “O! I am very weary” (“Lines written at Thorp Green) e “Oh, they have 

robbed me of the hope” (inserido em Agnes Grey), assim como preocupações de 

carácter religioso, como em “O let me be alone awhile” (“Retirement”).163 

 Tendo sido despedido do seu posto como tutor dos dois filhos do senhor 

Postlethwaite, Branwell começa a trabalhar como assistente de Fiscal de Linha no 

caminho de ferro de Leeds-Manchester, na estação de Sowerby Bridge (perto de 

Halifax), onde é promovido seis meses depois. As razões para o seu súbito 

despedimento são ainda desconhecidas. Terá ele descurado os seus deveres profissionais 

em busca de uma crescente ambição literária ou de mero prazer? Ambas as hipóteses 

são possíveis, como sugere Juliet Barker, com base numa fonte próxima de Branwell 

(John Brown): “Branwell left Mr Postlethwaites with a natural child by one of the 

daughters or servants  which died”; segundo ela, um poema de Branwell escrito a 3 de 

Abril de 1846  “Epistle from a Father on Earth to his Child in her Grave”  seria 

alusivo a essa sua experiência.164 Tendo mantido o seu posto apenas durante seis meses, 

Branwell regressa a Haworth a meio do Verão de 1840; deste modo, apenas podemos 

fazer conjecturas acerca da curiosidade da sua família relativamente ao seu 

                                                 
161 “A fine and subtle spirit dwells” (22 de Agosto de 1840) e “O! I am very weary” (28 de Agosto de 

1840). Cf. Edward Chitham, The Poems of Anne Brontë. A New Text and Commentary, 1979, Op. Cit., 

pp. 73 e 75. 
162 Cf.Chitham: 1991, p. 78. 
163 Poemas compostos entre 28 de Agosto e 13 de Dezembro de 1840. Cf. Chitham (ed.), The Poems of 

Anne Brontë, Op. Cit., pp. 75-77. 
164 Ver J. Barker: 1995, p. 334. Cf. Winnifrith (ed.), The Poems of Branwell Brontë, Op. Cit., pp. 168-

170. 
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despedimento inesperado. Embora não tenha recebido a carta que Hartley Coleridge lhe 

dirigiu, mas não chegou a enviar, e que continha grandes incentivos  

 

[...] you are [...] the only young Poet in whom I could find merit enough to 

comment without flattery [...] I was struck with the power and energy of the 

lines you sent [...] Your translation of Horace is a work of much greater 

promise, [...] Your versification is often masterly [...] There is a racy english in 

your language [...] 165 

 

Branwell estava esperançoso de que finalmente uma carreira literária se abriria perante 

ele. 

Por outro lado, ele tinha aparentemente mostrado um grande interesse pela 

construção do novo caminho-de-ferro que ligaria a cidade de Leeds (no West Riding) a 

Manchester (no Lancashire) e logo se regozijou quando viu a sua oportunidade de aí 

trabalhar. Deste modo, já Branwell estava a exercer funções como “assistant clerk-in-

charge” em Sowerby quando se deu a abertura oficial do caminho-de-ferro, a 5 de 

Outubro de 1840. O entusiasmo geral que este evento provocou foi comprovado pelos 

milhares de pessoas que assistiram maravilhadas à passagem do primeiro comboio. 

Apesar de suas irmãs (em especial, Charlotte) terem mostrado inicialmente um certo 

desdém pelo facto do elemento mais promissor da família se ter contentado com uma 

ocupação de segunda categoria, Branwell parecia satisfeito com a sua situação pessoal 

pela proximidade dos meios literários, artísticos e musicais de Halifax (uma cidade com 

forte tradição cultural). Uma testemunha da época (Francis Leyland) deixa-nos as suas 

primeiras impressões acerca de Branwell Brontë: 

  
The young railway clerk was of gentleman-like appearance, and 

seemed to be qualified for a much better position than the one he had chosen. In 

stature he was a little below the middle height; [...] slim and agile [...] well-

formed. His complexion was clear and ruddy, and the expression of his face [...] 

lightsome and cheerful. His voice had a ringing sweetness, and the utterance 

and use of his English were perfect. [...] My brother166 had often spoken to me 

of Branwell’s poetical abilities, his conversational powers, and the polish of his 

education [...] 167 

 

O seu sucesso seria comprovado em Abril de 1841, quando é promovido e transferido 

para Luddenden Foot como “clerk-in-charge”, com um salário bem mais elevado.168  

                                                 
165 Cf. Barker: 1995, p. 336 (a ênfase é nossa). 
166 Joseph Bentley Leyland, amigo de Branwell Brontë. 
167 Francis Leyland, citado por Barker: 1995, p. 348 (a ênfase é nossa). 
168 O seu salário deveria rondar à volta de 130 libras por ano, uma soma infinitamente superior àquela 

auferida pelas suas irmãs como preceptoras. 
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 Entretanto, Charlotte tinha estado bastante ocupada com a sua escrita. Na 

Primavera de 1840, e tal como Branwell, decide enviar o começo de uma história 

‘angriana’ a Hartley Coleridge para sua apreciação. Passada no West Riding, a história 

era protagonizada por Alexander Percy, a sua filha Mary e Zamorna sob outro nome, 

Arthur Ripley West.169 Usando ela própria o pseudónimo de um dos seus narradores, 

C.T. (Charles Townshend), Charlotte procurou, no entanto, esconder as origens 

‘angrianas’ da história; Coleridge parece ter respondido de forma positiva mas 

cautelosa, como se pode depreender da excêntrica carta de agradecimento por ela 

enviada: 

 

[...] you say the affair is begun on the scale of a three volume novel. [...] I 

assure you Sir [...] I had materials in my head ... for half a dozen [...] it is very 

edifying and profitable to create a little world out of your own brains – and 

people it with inhabitants who [...] have no father or mother but your own 

imagination [...] The ideal and the actual are no longer distinct notions in your 

mind but amalgamate in an interesting medley [...] from what you say I had 

better lock up this precious manuscript – wait patiently till I meet with some 

Maecenas who shall discern and encourage my rising talent [...] 170 

 

Por essa mesma altura, dá-se um grande evento nacional: o casamento da rainha 

Vitória com o príncipe Alberto. E em 1841, depois de um intervalo de mais de dezoito 

meses, Charlotte (agora com vinte e cinco anos) é designada como preceptora da família 

White em Upperwood House, Rawdon (perto de Leeds); lugar que abandona passados 

nove meses. A residência dos White, onde Charlotte teria chegado por volta do dia 2 de 

Março de 1841, estava situada na encosta arborizada sobre o belo ‘Aire Valley’, de 

aspecto rural mas a curta distância tanto de Bradford como de Leeds. O seu novo patrão 

(John White) era um comerciante de Bradford que tinha herdado a propriedade de 

Upperwood, onde vivia com Jane (sua mulher) e três filhos (Sarah, Jasper e Arthur). 

Embora empenhada em dar o seu melhor, Charlotte sabia de antemão as dificuldades 

que iria encontrar: 

 

[...] no one but myself can tell how hard a governess’s work is to me  [...] how 

utterly averse my whole mind and nature are to the employment. [...] I find it so 

hard to repel the rude familiarity of children [...] 171 

 

                                                 
169 Charlotte Brontë, “Alexander Percy was a man [...]”. Cf. Barker: 1995, p. 337 e n. 66. 
170 Carta a Hartley Coleridge, Novembro / Dezembro de 1840. Cf. Barker: 1995, pp. 337-338 e n. 67 (a 

ênfase é nossa). 
171 Charlotte Brontë, citada por J. Barker: 1995, p. 351 (a ênfase é nossa). 
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Além disso, o salário que Charlotte iria receber pelas suas funções como ‘governess’ era 

realmente baixo (apenas £20 por ano; correspondendo exactamente a metade do que 

Anne ganhava em Thorp Green). Apenas três semanas após a sua chegada a Rawdon, já 

Charlotte se lamentava numa carta dirigida a Ellen: “Home-sickness afflicts me sorely 

[...] The children [...] are over-indulged & at times hard to manage”.172 Num fim-de-

semana que passa com a sua amiga em Brookroyd, Charlotte toma conhecimento de que 

Mary Taylor tinha tomado a corajosa decisão de emigrar, juntamente com o seu irmão 

Waring, para Port Nicholson na Ilha Norte da Nova Zelândia: 

 

Mary has made up her mind she can not and will not be a governess, a teacher, 

a milliner, a bonnet-maker nor housemaid. She sees no means of obtaining 

employment she would like in England, so she is leaving it.173 

 

Era indubitável que Charlotte admirava e, ao mesmo tempo, invejava o espírito 

independente de Mary e a forma como ela se recusava a aceitar as ocupações 

convencionalmente à disposição das mulheres. É pois natural que no seu regresso a 

Upperwood Charlotte se tivesse mostrado bastante mais contrariada e renitente que o 

normal. Embora a família White não se tivesse aparentemente poupado a esforços para 

que ela se sentisse feliz, o certo é que Charlotte parecia apostada em atacar a suposta 

‘vulgaridade’ dos seus novos patrões: “[...] she [Mrs White] does not scruple to give 

way to anger in a very coarse unladylike manner  [...] When put out of her way is 

highly offensive  She must not give me any more of the same sort  or I shall ask for 

my wages & go”.174 A impaciência de Charlotte talvez derivasse do facto de que, por 

esta altura, todas as suas energias estavam centradas na concretização de um sonho 

antigo: a abertura da sua própria escola particular. 

                                                 
172 21 de Março de 1841. Id. Ibid., p. 352. 
173 Carta dirigida a Emily, a 2 de Abril de 1841. Cf. Barker: 1995, p. 353 (a ênfase é nossa). 
174 Carta a Ellen Nussey, 4 de Maio de 1841.Cf. Barker: 1995, p. 354. 



 

 

1.2  Visão da ‘Terra Prometida’ – A experiência de Bruxelas. 

 

Tendo recebido uma proposta algo inesperada de Miss Wooler, que lhe 

propunha que tomasse conta da sua velha escola de Dewsbury Moor, Charlotte fazia já 

todos os preparativos para se estabilizar definitivamente. No entanto, uma carta de Mary 

Taylor veio alterar radicalmente os seus planos: nela, a sua amiga fazia um relato 

irresistível da viagem que tinha efectuado com seu irmão, John, ao continente. Segundo 

a própria Charlotte, um súbito desejo de liberdade para poder ver e conhecer o que até aí 

lhe tinha sido vedado irrompeu do seu íntimo naquele momento: 

 

I hardly know what swelled to my throat as I read her letter  such a vehement 

impatience of restraint & steady work. Such a strong wish for wings  [...] such 

an urgent thirst to see  to know to learn  something internal seemed to 

expand boldly for a minute. I was tantalized with the consciousness of faculties 

unexercised  [...] 1 

 

A sua determinação na concretização do novo propósito agora estabelecido  o de 

passar algum tempo no estrangeiro para melhorar as suas competências e abrir novas 

perspectivas futuras  leva-a a pedir a sua demissão junto da família White (com a qual 

tinha acabado por se dar bem): “I got home on Christmas Eve. The parting scene 

between me and my late employers was such as to efface the memory of much that 

annoyed me while I was there, [...]”.2 

 Durante a campanha política de 1841, os ânimos tinham-se exaltado em 

Haworth: os liberais conseguiram o apoio dos fabricantes (‘mill-owners’) e estes 

forçaram os seus trabalhadores a fazerem parte da comitiva de apoio; por outro lado, os 

Cartistas juntaram-se aos ‘Tories’ ou ‘Blues’ nos seus ataques à ‘Poor Law’ e houve 

lugar a alguns distúrbios. Emily Brontë, completamente embrenhada no seu mundo 

imaginário, parece ter deixado passar toda esta excitação; a 30 de Julho, data do seu 

vigésimo terceiro aniversário, ela anotou apenas os seguintes factos de relevância:  

 

[...] A Scheme is at present in agitation for setting us up in a school of our own 

[...] The Gondalians are at present in a threatening state but there is no open 

                                                 
1 Carta dirigida a Ellen Nussey, a 7 de Agosto de 1841. Cf. Barker: 1995, p. 361. A ênfase é nossa. 
2 Carta a Ellen Nussey, 10 de Janeiro de 1842. Cf. Barker: 1995, p. 363. 
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rupture as yet [...] I have a good many books on hand – but I am sorry to say 

that as usual I make small progress with any [...] I close sending from far an 

exhortation of courage to exiled and harassed Anne wishing she was here. 3 

 

Em profundo contraste com o óbvio contentamento de Emily em relação à sua vida 

caseira e o seu optimismo em relação ao futuro, o excerto do diário de Anne, com a 

mesma data, revela não só descontentamento face à sua situação em Thorp Green mas 

também um certo pessimismo: 

 

[...] I am a governess in the family of Mr Robinson. I dislike the situation and I 

wish to change it for another. I am now at Scarborough. [...] We are now all 

separate and not likely to meet again for many a weary week, [...] I have the 

same faults that I had [...] only I have more wisdom and experience, and a little 

more self-possession than I then enjoyed. I am now engaged in writing the 

fourth volume of Solala Vernon’s Life. [...] 4 

 

Nesse mesmo ano de 1841 5, Robert Browning publica Bells and Pomegranates, 

altura em que Carlyle divulga o seu On Heroes and Hero-worship. Entretanto, Branwell 

publica vários poemas no Halifax Guardian, mas é finalmente despedido do seu posto 

por não conseguir manter as contas em ordem. A imagem de Branwell como um 

indivíduo de carácter fraco, que cedo se teria deixado arruinar por uma vida dissoluta 

passada entre desordeiros e os vícios do álcool e do ópio, não parece corresponder 

totalmente à verdade. Se é justo afirmar que ele teria ocasionalmente frequentado os 

bares de Calder Valley (perto de Luddenden Foot) e por vezes provocado questões 

devido aos efeitos da bebida, não o é menos reconhecer que, em Halifax, Branwell se 

relacionava de igual para igual com os mais respeitados e conceituados músicos, 

pintores e escritores do Yorkshire.6 Estes também não deixaram de exprimir a sua 

admiração por Branwell: 

 

[...] if the subject were some topic that he was acquainted with, or some author 

he loved, he would rise from his seat, and, in beautiful language, describe the 

author’s character, with a zeal and fluency I had never heard equalled. His 

talents were of a very exalted kind. I have heard him quote pieces from the bard 

                                                 
3 Emily Jane Brontë, ‘Diary Paper’, 30 de Julho de 1841. Cf. Barker: 1995, p. 358 (a ênfase é nossa). 
4 Anne Brontë, ‘Diary Paper’, 30 de Julho de 1841. Cf. Barker: 1995, p. 359 (a ênfase é nossa). 
5 Robert Peel é nomeado Primeiro-ministro (1841-46). As eleições gerais de 1841 tinham produzido uma 

maioria conservadora confortável e Peel pôde contar ainda com o apoio da Rainha e de um gabinete 

ministerial bem reputado: “The Tory ministry of 1841-6 was one of the ablest of the whole century. It 

contained five past or future prime ministers [Goderich, Wellington, Aberdeen, Stanley and Gladstone] 

...” ( Cf. R. Brown,  Church and State, Op. Cit., p. 267). 
6 Nomeadamente, o músico John Frobisher, o escultor Joseph Bentley Leyland e poetas como William 

Dearden, John Nicholson, Thomas Crossley e William Heaton. 
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of Avon, from Shelley, Wordsworth, and Byron, ..., in such a manner [...] I 

shall never forget his love for the sublime and beautiful works of Nature, [...] 7 

 

E, na realidade, a obra poética de Branwell durante este período mostra revisões 

constantes, sugerindo a sua procura incessante pelo vocábulo certo; além disso, o 

exemplo dos seus colegas parece tê-lo encorajado a retomar a antiga ambição de ver os 

seus poemas publicados. Esse sonho concretizar-se-ia apenas um mês após a sua 

chegada a Luddenden Foot; o poema intitulado “Heaven and Earth” e assinado com o 

nome do seu pseudónimo favorito, ‘Northangerland’, surgiu sob a designação de 

“Original Poetry (For the Halifax Guardian)”; é ainda surpreendente o facto de o poema 

ser uma afirmação de fé religiosa (“On Earth we see our own abode, / A smoky town, a 

dusty road, / [...] In Heaven a thousand worlds of light / Revolving through the gloom of 

night / [...]”).8 O único poema que Branwell parece ter publicado usando as suas 

próprias iniciais, P.B.B., é a sátira ou epigrama de oito versos, “On the Melbourne 

Ministry”, celebrando a queda do governo ‘Whig’ e o regresso ao poder de Sir Robert 

Peel e dos Conservadores.9 Tanto a quantidade como a própria qualidade da sua 

produção poética durante a estada em Luddenden Foot atestam o seu empenho na 

prossecução de uma carreira literária. É igualmente interessante notar que estes poemas 

eram os mais abertamente autobiográficos que ele alguma vez escreveu, sugerindo uma 

nova maturidade poética (sobretudo reflexiva), como se pode constatar pelo seguinte 

excerto: 

 

When I look back on former life / I scarcely know what I have been / So swift 

the change from strife to strife / That passes oer the wildering scene // I only 

feel that every power  And thou hadst given much to me / Was spent upon the 

present hour / Was never turned My God to thee.10 

 

Mas se o sentimento de perda de uma direcção futura, devido à sua preocupação 

excessiva com o presente, é notório, não menos o são os outros poemas que estão 

carregados de ambição, energia e optimismo (apesar da sua humilde condição de 

amanuense): 

Amid the worlds wide din around / I hear from far a solemn sound / That says 

“Remember Me!” ... / [...] The desk that held my Ledger book / Beneath the 

                                                 
7 William Heaton, citado por J. Barker: 1995, pp. 370-371 (a ênfase é nossa). 
8 Halifax Guardian, 22 de Maio de 1841, p. 3. Cf. Barker: 1995, p. 372. 
9 Halifax Guardian, 14 de Agosto de 1841. Cf. Barker: Id. Ibid. 
10 “Oh thou whose beams were most withdrawn”, 8 de Agosto de 1841. Cf. Tom Winnifrith (ed.), The 

Poems of Patrick Branwell Brontë, New York University Press: New York and London, 1983, pp. 120-

121. 
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thundering rattle shook / Of Engines passing by / The bustle of the approaching 

train / Was all I hoped to rouse the brain / Or startle apathy [...] 11 

 

Reflectindo sobre a adversidade que, apesar de tudo, não impediu nomes como os de 

Tasso, Milton, Johnson, Cowper e Burns de atingir a imortalidade, Branwell resolve 

escrever um longo poema de homenagem a Horatio Nelson (o herói nacional inglês), 

onde faz uma subtil alusão às semelhanças entre a sua própria infância e a de Nelson 

(ambos filhos de um pároco e órfãos de mãe numa tenra idade).12  

A auto-estima de Branwell deve ter sofrido um rude golpe quando se viu 

sumariamente despedido da Companhia de Caminhos-de-ferro de Leeds e Manchester, 

no início de Março de 1842. Uma auditoria levada a cabo por essa altura parece ter 

revelado uma discrepância nas contas (menos £11 aproximadamente) a desfavor de 

Branwell que, embora não fosse suspeito de furto nem de fraude, foi tido como 

responsável moral e oficial (“convicted of constant and culpable carelessness”); a soma 

em falta foi também deduzida do seu salário. Branwell vê-se, deste modo, obrigado a 

regressar, mais uma vez humildemente, a Haworth (nos princípios de Abril de 1842). 

Também em 1842, Charlotte e Emily (respectivamente com vinte e seis e vinte e 

cinco anos de idade) viajam para Bruxelas, onde entram no Pensionato Heger como 

alunas internas, com a alegada finalidade de se prepararem para futuramente abrirem, 

elas próprias, uma escola particular. O projecto já vinha sendo acalentado por Charlotte 

há algum tempo, tal como transparece da sua correspondência desta altura. A 

possibilidade de poder seguir Mary e Martha Taylor na viagem que estas fizeram a 

Bruxelas tinha exaltado a imaginação de gosto exótico de Charlotte, transformando-se 

numa verdadeira obsessão. Tendo conseguido já a promessa de um financiamento, por 

parte da sua tia Elizabeth Branwell, para que ela e as suas irmãs pudessem abrir uma 

escola para raparigas, Charlotte resolve ser mais ambiciosa ainda no seu segundo 

pedido: 

 

My friends recommend me, if I desire to secure permanent success, to 

delay commencing the school for six months longer, and [...] to spend the 

intervening time in some school on the Continent. [...] I would go to Brussels, in 

Belgium. [...] living is there little more than half as dear as it is in England, and 

the facilities for education are equal or superior [...] In half a year, I could 

acquire a thorough familiarity with French. [...] I should probably in time be 

                                                 
11 “Amid the world’s wide din around”, 11 de Setembro de 1841. Cf. Winnifrith: 1983, pp. 130-132 (a 

ênfase é nossa). 
12 “The desolate earth  the Wintry Sky”, 15 de Dezembro de 1841. Cf. Winnifrith: 1983, pp. 134-137. 
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introduced to connections far more improving, polished and cultivated, than any 

I have yet known. [...] I know we have talents, [...] I look to you, aunt, to help 

us. [...] 13 

 

Mas, aparentemente, Charlotte não contou toda a verdade ou, pelo menos, não revelou 

de imediato todas as suas intenções; o seu anterior plano de ficar à frente da escola de 

Miss Wooler tinha sido totalmente posto de parte (“Dewsbury Moor is relinquished 

perhaps fortunately so [...] In my secret soul I believe there is no cause to regret it 

[...]”).14 Charlotte parece ter partilhado apenas com Emily a totalidade do seu novo 

plano: “Before our half-year in Brussels is completed, you and I will have to seek 

employment abroad. It is not my intention to retrace my steps home till twelve months, 

[...]”.15 Emily apresentava-se-lhe como a candidata mais disponível para poder 

acompanhá-la na aventura que estava prestes a empreender, já que Anne se encontrava 

empregada longe de casa e contribuindo generosamente para aliviar as despesas 

domésticas.  

Podemos, no entanto, imaginar como a perspectiva de passar um ano entre 

estranhos numa terra estranha se revelaria intimidadora para quem, como Emily, não 

tinha conseguido aguentar mais de seis meses fora de casa. Encarregada de tomar conta 

do Curato enquanto suas irmãs estavam fora, Emily tinha tirado partido da sua 

privacidade para se dedicar ao mundo imaginário por ela criado (embora tendo 

completado vinte e três anos de idade, a fantasia de Gondal absorvia-a agora tanto como 

na sua infância). Durante o ano de 1841, Emily tinha escrito pelo menos dez poemas de 

conteúdo narrativo ou fictício, o que poderá indicar que eles faziam parte dos “good 

many books” em que ela estava a trabalhar; entre eles, encontrava-se uma das suas 

melhores composições, “Shall Earth no more inspire thee, ...”  o desejo da morte que 

rejeita uma visão convencional do Céu, a favor de um Paraíso em tudo semelhante à 

Terra 16; esta ideia seria levada mais longe numa outra composição  “I see around me 

tombstones grey” 17; outros temas recorrentes são o do cativeiro e do consequente 

                                                 
13 Charlotte Brontë, numa carta dirigida a sua tia, Elizabeth Branwell, a 29 de Setembro de 1841. Cf. J. 

Barker, The Brontës. A Life in Letters, 1997, Op. Cit., pp. 97-98 (a ênfase é nossa). 
14 Carta dirigida a Ellen Nussey, a 2 de Novembro de 1841. Cf. Barker: 1995, p. 362. 
15 Carta a sua irmã, Emily, a 7 de Novembro de 1841. Cf. Barker: 1995. p. 362 (a ênfase é nossa). 
16 Poema escrito em Maio de 1841. Cf. Roper e Chitham, The Poems of Emily Brontë, Op. Cit., pp. 121-

122. Embora os versos exprimam a paixão da própria Emily pelo mundo natural, trata-se certamente de 

um poema ‘gondaliano’. 
17 Poema escrito em Julho de 1841. Id. Ibid., pp. 123-124. Particularmente memoráveis são os versos 

“We would not leave our native home / For any world beyond the Tomb / [...] rather [...] Let us [...] share 

with thee / A mutual immortality”. 
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desejo de liberdade (“And like myself lone, wholly lone”)18, assim como de 

desprendimento estóico (“Riches I hold in light esteem”).19 O facto de Emily estar 

prestes a trocar a liberdade da sua vida em Haworth pela ‘prisão escolar’ de Bruxelas 

não deixa, assim, de ser irónico; ela não iria ter nem tempo nem a disposição necessária 

para poder escrever poesia. Por outro lado, Charlotte tinha-se apercebido de que a vida 

da sua irmã tinha ultrapassado os limites da reclusão e da excentricidade, ameaçando 

conduzi-la a uma situação sem retorno. Depois de uma infindável troca de 

correspondência, Emily acaba por ser persuadida a acompanhar Charlotte. 

A própria Charlotte encontrava-se num impasse que afectaria a sua escrita de 

forma permanente; na verdade, há já algum tempo que não escrevia poesia, actividade 

imaginativa que Charlotte associava sobretudo à sua infância e juventude, algo que lhe 

lembrava a imaturidade do passado:  

 

[...] Once indeed I was very poetical, when I was sixteen, seventeen, eighteen 

and nineteen years old – but I am now twenty-four [...] At this age it is time that 

the imagination should be pruned and trimmed [...] and a few at least, of the 

countless illusions of early youth should be cleared away. I have not written 

poetry for a long while. 20 

 

 Patrick Brontë tinha entretanto contactado o capelão britânico residente em 

Bruxelas, o reverendo Evan Jenkins, que o informa da existência de uma excelente 

instituição: a Maison d’Education Pour les Jeunes Demoiselles sous la direction de 

Madame Heger-Parent, Rue D’Isabelle.21 A 8 de Fevereiro de 1842, Charlotte e Emily 

partem finalmente para a Bélgica acompanhadas pelo pai e ainda Mary e Joe Taylor. 

Viajam juntos de comboio de Leeds para Londres, onde permanecem durante três dias. 

Fascinada desde a sua infância com a ideia da grande metrópole, reflectida na sua 

representação imaginária de ‘Glasstown’, Charlotte estava decidida a ver o máximo que 

pudesse da cidade de Londres; a reacção de Lucy Snowe em Villette, ao observar a 

majestosa catedral de S. Paulo, é reveladora daquele seu fascínio: 

 

[...] co-elevate almost with the clouds, I saw a solemn, orbed mass, dark-blue 

and dim  THE DOME. [...] my inner self moved; my spirit shook its always-

fettered wings half loose; I had a sudden feeling as if I, who had never yet truly 

                                                 
18 Poema escrito em Fevereiro de 1841. Id. Ibid., p. 120. Notar os versos “I ask for nothing further here / 

But my own heart and liberty”. 
19 Poema escrito em Março de 1841. Id. Ibid., p. 120-121. Estes versos são famosos: “In Life and death, a 

chainless soul / With courage to endure!” 
20 Carta a Henry Nussey, 11 de Janeiro de 1841. Cf. Barker: 1995, p. 350. A ênfase é nossa. 
21 Cf. Katherine Frank, Emily Brontë. A Chainless Soul, Penguin Books: Harmondsworth, 1992, p.154. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 256 

lived, were at last about to taste life: in that morning my soul grew as fast as 

Jonah’s gourd [...] 22 

 

Na manhã de 12 de Fevereiro, as duas irmãs e os seus acompanhantes entraram a bordo 

do paquete para Ostend, efectuando uma viagem que levaria perto de catorze horas. No 

dia seguinte, o grupo tomou a diligência para Bruxelas; este longo e lento percurso seria 

registado por Charlotte num relato das suas primeiras impressões de um país 

estrangeiro, em The Professor; momentos saboreados pelo seu narrador, William 

Crimsworth: 

This is Belgium, reader  look! Don’t call the picture a flat or a dull one  it 

was neither ... to me when I first beheld it. [...] My sense of enjoyment possessed 

an edge whetted to the finest, untouched, keen, exquisite ... I gazed often, and 

always with delight from the window of the diligence ... not a beautiful, 

scarcely a picturesque object met my eye along the whole route, yet to me, all 

was beautiful, all was more than picturesque. 23 

 

O Pensionato Heger estava situado no centro de Bruxelas, na parte antiga, junto 

ao parque da cidade e era composto por um edifício longo e baixo, com um agradável 

jardim e um pomar (um dos lados do jardim possuía um caminho estreito e escondido, 

designado ‘Allée défendue’). Madame Claire Zoë Heger, de trinta e oito anos, era a 

directora da escola, onde residia com o seu marido e três filhas pequenas. O marido, 

Constantin Georges Romain Heger, cinco anos mais novo, gozava já na altura de uma 

reputação considerável como professor no ‘Athénée Royal’, dando igualmente aulas de 

retórica e de literatura francesa às alunas do Pensionato. O casal parece ter mostrado 

logo de início um certo número de atenções para com as duas irmãs recém-chegadas, 

que eram também as duas únicas alunas estrangeiras ali presentes. Além de as terem 

dispensado da obrigação de comparecerem na celebração religiosa diária, concederam-

lhes o privilégio de um recanto só para elas no dormitório comum.  

 Apesar de tudo, Charlotte e Emily não se adaptaram facilmente à sua nova vida 

como alunas numa instituição onde as aulas eram ministradas exclusivamente em 

francês e onde todos eram católicos; essas diferenças eram agravadas pelo facto de as 

duas irmãs (com vinte e cinco e vinte e quatro anos, respectivamente) serem bastante 

mais velhas que as restantes alunas. Mas, numa carta dirigida a Ellen Nussey, apenas 

                                                 
22 Cf. Charlotte Brontë, Villette [1853], Tony Tanner (ed.), Penguin Books: Harmondsworth, 1987, cap. 

6, p. 109 (a ênfase é nossa). 
23 Cf. Charlotte Brontë, The Professor [1857], Heather Glen (ed.), Penguin Books: Harmondsworth, 

1989, cap.7, pp. 86-87 (a ênfase é nossa). 
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três meses depois, Charlotte descreve a sua nova experiência de uma forma 

surpreendentemente positiva: 

 

I was twenty-six years old a week or two since and at this ripe time of my life I 

am a schoolgirl, a complete schoolgirl, and, on the whole, very happy in that 

capacity. It felt very strange at first to submit to authority instead of exercising 

it [...] All in the house are Catholics, except ourselves [...] We are completely 

isolated in the midst of numbers, yet I think I am never unhappy; my present life 

is so congenial to my own nature compared with that of a governess. [...] 24 

 

No entanto, de todos os professores que vinham ensinar ao Pensionato 25, apenas um 

tinha provocado uma forte impressão em Charlotte (e possivelmente também em Emily, 

embora de forma menos positiva), o próprio Monsieur Heger, que seria imortalizado em 

Villette como ‘Monsieur Paul Emanuel’, e que Charlotte descreve já por esta altura de 

um modo ambiguamente subjectivo, dando-nos igualmente informação preciosa sobre a 

reacção de Emily a esta nova experiência: 

 

[...] a man of power as to mind, but very choleric and irritable as to 

temperament; a little black ugly being, with a face that varies in expression. 

Sometimes he borrows the lineaments of an insane tom-cat, sometimes those of 

a delirious hyena; occasionally [...] he ... assumes an air not above 100 degrees 

removed from mild and gentleman-like. [...] Emily and he don’t draw well 

together at all. When he is very ferocious with me I cry; that sets all things 

straight. Emily works like a horse, and she has had great difficulties to contend 

with, far greater than I have had. [...] The few private lessons M Heger has 

vouchsafed to give us are, I suppose, to be considered a great favour, and I can 

perceive they have already excited much spite and jealousy in the school. [...] 26 

 

Se Charlotte parece ter reconhecido os extraordinários poderes de ensino de 

Constantin Heger, este também não demorou muito tempo a aperceber-se da capacidade 

das suas novas alunas. Consequentemente, a dada altura, ele propôs-lhes fazer alguns 

exercícios mais avançados: depois de lhes ler excertos de textos dos melhores autores 

franceses (ou assim por ele considerados) 27, discutia e analisava-os detalhadamente 

com elas e pedia-lhes finalmente que reproduzissem os seus próprios pensamentos 

                                                 
24 Carta a Ellen Nussey, Maio de 1842. Cf. Barker: 1997, pp.101-102 (a ênfase é nossa). 
25 Ao todo, eram sete as disciplinas ministradas no Pensionato Heger: Francês, Desenho, Música, Canto, 

Escrita, Aritmética e Alemão. 
26 Carta dirigida a Ellen Nussey, Maio de 1842. Cf. Barker: 1997, pp. 102-103 (a ênfase é nossa). 
27 “The field might be literature, religion, or history, the extract a portrait, poem or narrative.” Heger 

“lectured not only on standard authors [...] but also, and unusually, on the French romantics, whose works 

were still coming out [Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Nodier]” ( Cf. Sue Lonoff , editora e tradutora, 

The Belgian Essays. Charlotte Brontë and Emily Brontë. A Critical Edition, Yale University Press: New 

Haven and London, 1996, “Introduction”, pp. xxix e xxxv). 
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usando o mesmo estilo literário.28 E embora a sua sugestão tenha sido inicialmente mal 

aceite por Emily  “[...] said she saw no good to be derived from it; and that by 

adopting it, they should lose all originality of thought and expression” 29  ambas 

acabaram por se submeter àquele novo método, mas de formas diferentes (Charlotte de 

boa vontade e Emily contrafeita e rebelde). Heger afirmaria alguns anos mais tarde que 

as irmãs raramente seguiam o assunto por ele sugerido, preferindo divagar sobre os seus 

verdadeiros interesses.30 Este comentário aplica-se especialmente a Charlotte, como 

afirma Lonoff: “[...] her work became a forum for her views, a means of demonstrating 

culture and intelligence.”31 O método de ensino de Heger pode, assim, ser visto posto 

em prática nos ‘devoirs’, pequenas composições ou ensaios, escritos por Charlotte e 

Emily durante a Primavera e o Verão de 1842. 32 

 Deste período, que marca por assim dizer uma mudança no género de escrita das 

duas irmãs (da poesia para o ensaio) 33, terão sobrevivido cerca de vinte e dois 

manuscritos, menos de metade dos quais da autoria de Emily: 

 

[...] by the early 1980’s thirty compositions were on record – nine by Emily, the 

rest by Charlotte – together with second drafts, fragments, and dictations that 

often have a bearing on the texts. 34 

 

 Algumas das composições escritas por Charlotte inspiraram-se nas fontes literárias 

aprendidas no Pensionato. Por exemplo, “The Sick Girl” 35 baseou-se no poema de 

Alexandre Soumet, intitulado “la Pauvre Fille”, cujo tema vitoriano típico sobre a 

‘doença’ e a ‘morte’ apenas difere no final feliz dado por Charlotte. Um outro devoir, 

                                                 
28 “He would read aloud some eloquent, pathetic, or amusing passage from a classical French author. He 

would then analyse this passage, and signalise its beauties or criticise its defects. Afterwards he would 

either himself suggest, or allow his pupils to select, a subject for composition, attuned to the same key, 

either grave or gay, of the model of excellence he had given; but of a sufficiently different character to 

make anything resembling unintelligent imitation impossible ...”. Testemunho de Frederika Macdonald, 

aluna no Pensionato Heger por volta de 1861. Citada por Barker: 1995, pp. 384-385. 
29 Cf. Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë, Op. Cit., p. 231 (a ênfase é nossa). 
30 Cf. Janet Harper, “Charlotte Brontë’s Héger Family and Their School”, Blackwood’s 191 (Abril de 

1912): 461-69, p. 463. 
31 Cf. Sue Lonoff, The Belgian Essays, 1996, “Introduction”, p. xxxi. 
32 Ver Lonoff, Op. Cit., 1996, “Devoirs of 1842”, pp.2-237. Para além de ser a primeira edição dos 

‘ensaios’ completos das Brontë, esta obra pretende igualmente levantar certas questões fundamentais: 

“Why do the devoirs matter? How did writing them affect the two Brontës? What stories lie behind them 

? [...]” (‘Preface’, p. xvii). 
33 Como salienta Lonoff, “In the thirteen years of writing that preceded her first trip, Charlotte Brontë had 

produced at least 103 prose manuscripts and another 180 poetry manuscripts.” (“Introduction”, p. xvii). 
34 Op. Cit., ‘Preface’, p. xiii. 
35 “La jeune Fille Malade” (18 de Abril de 1842). Cf. Lonoff: 1996, p. 12. 
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“Evening Prayer in a Camp”36 — estimulado pela leitura de “Prière du Soir à bord d’un 

vaisseau” de Chateaubriand, com a cena transposta para um deserto egípcio, onde os 

soldados na véspera da batalha se ajoelham em oração – lembra as campanhas 

colonialistas e Angria, ao mesmo tempo que reflecte o patriotismo e o preconceito 

cultural e religioso de Charlotte. “Anne Askew” é uma imitação assumida de “Eudore. 

Moeurs Chrétiennes IV Siècle”, também de Chateaubriand, em que Charlotte lança o 

desafio de converter um mártir cristão numa mulher-mártir protestante – uma história de 

coragem moral onde o gótico angriano marca a sua presença.37 

Outras composições surgiram como resultado de uma mera sugestão suscitada 

por Heger na leitura de um qualquer excerto. Como refere Lonoff,  

 

[...] the devoirs [...] refer to sources in French and English, some apparent, 

others little known or subtle. They link to other Brontë writings, earlier and 

later, again in ways both plain and less detectable.38 

 

 Um exemplo foi o relato de ‘Mirabeau na Tribuna’ feito por Victor Hugo: enquanto 

Charlotte – demonstrando o seu fascínio pelos temas bíblicos e pelas histórias de 

mártires e missionários  optou por descrever a força espiritual de Pedro o Eremita (o 

pregador que incitou os europeus nas Cruzadas e com o qual ela se identifica física e 

mentalmente), Emily – provavelmente influenciada pelos heróis e pelas batalhas de 

Gondal – escolheu o tema do rei Harold de Inglaterra na véspera da Batalha de Hastings 

e a sua súbita transformação em herói romântico; texto onde revela a sua atitude 

relativamente à morte e faz uma crítica à monarquia.39 

 Um outro assunto  o da relação do Criador com a sua Criação (a Natureza)  

parece ter motivado Charlotte a escrever sobre “The Caterpillar” (em que aflora a sua fé 

na Ressureição, na vida depois da morte) e Emily sobre “The Butterfly” (que critica a 

humanidade e transmite uma visão pessimista da Criação); esta, porém, apresenta os 

argumentos divinos de forma mais imaginativa.40 De facto, os devoirs de Emily dão-nos 

uma visão única e inequívoca da sua crença individual, mas os de Charlotte são 

igualmente reveladores de uma grande fé religiosa, que os seus contemporâneos não 

foram capazes de detectar nem na sua correspondência nem nos seus romances. O 

                                                 
36 “La Prière du Soir dans un camp” (26 de Abril de 1842). Cf. Lonoff: 1996, p. 24. 
37 Ver Lonoff, Op. Cit., pp. 12, 24 e 80. 
38 Cf. Lonoff, ‘Preface’, pp. xiv-xv (a ênfase é nossa). 
39 “Portrait. Pierre l’ Ermite” e “Le Roi Harold avant la Bataille de Hastings” (23 de Junho de 1842). Cf. 

Lonoff, Op. Cit., pp. 96 e 118. 
40 “La Chenille” e “Le Papillon” (11 de Agosto de 1842). Cf. Lonoff: 1996, pp. 176 e 180. 
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próprio Monsieur Heger reconheceu que “Elle était nourrie de la Bible” 41; uma grande 

maioria dos seus devoirs aborda abertamente temas ou assuntos religiosos (tal como os 

já referidos e ainda um outro sobre “La Mort de Moïse” 42). 

 Mas as lições dadas por Heger submeteram Charlotte a uma nova disciplina na 

escrita que iria revolucionar a forma como ela estava habituada a redigir, libertando-a da 

verborreia de Angria e encaminhando-a em direcção a uma prosa mais esparsa e 

elegante. Lonoff refere, a propósito, 

 

The Angrian saga [...] functioned as a refuge from reality, an opiate, impeding 

her progress as a novelist [...] the limitations of a fiction that was overheated, 

tortuous, and implausible. [...] In Brussels, the[se] barriers started crumbling. 

[...] Heger never stopped alerting her to matters of ‘form’ and ‘art’, to unity, 

economy, placement, proportion, consistency of tone, and plausibility. 43 

 

Constantin Heger era um crítico implacável, atacando não apenas os erros técnicos mas 

também incutindo a necessidade dos seus alunos adoptarem um estilo próprio. Ele 

eliminava sem dó nem piedade tudo o que lhe parecesse desnecessário ou redundante e 

Charlotte, que ainda não tinha aprendido a refrear a sua imaginação galopante, mostrava 

ter necessidade desse controle. Heger chegou ao ponto de acrescentar alguns conselhos 

práticos por escrito: 

 

[...] Remorselessly sacrifice everything that does not contribute to clarity, 

verisimilitude and effect. Accentuate everything that sets the main idea in relief 

[...] It’s sufficient that the rest be in its proper place, but in half-tone.[...] That is 

what gives to style [...] unity, perspective, and effect. [...] 44 

 

Lawrence Dessner pensa, e quanto a nós correctamente, que os meses que Charlotte 

passou em Bruxelas constituíram “a time of crucial intellectual and artistic growth”.45 

 No que diz respeito a Emily, é hoje difícil avaliar o efeito que a crítica de Heger 

teve na sua escrita, pois restam pouquíssimos exemplos da sua prosa para que uma 

comparação possa ser estabelecida entre os dois períodos (anteriormente e 

                                                 
41 Cf. Elizabeth Gaskell, Op. Cit., p. 157 (“She was brought up on the Bible”). 
42 “The Death of Moses”, datado de 27 de Julho de 1843. Cf. Lonoff: 1996, pp. 310. 
43 Op. Cit., “Introduction”, pp. xxiv e xlvi (a ênfase é nossa). Ver também o capítulo intitulado “Teaching 

by Precept”, em que Lonoff apresenta algumas das regras (‘Máximas’) de composição transmitidas por 

Heger aos seus alunos (pp. xxxiv- xli). 
44 “[...] Sacrifiez impitoyablement  tout ce qui ne contribue pas à la clarté, à la vraisemblance et à l’effet. 

Accusez fortement tout ce qui donne du relief à la pensée principale [...]Il suffit que le reste soit à sa 

place, mais dans la demi-teinte. C’est ce qui donne au style, [...] l’unité, la perspective, et l’effet. [...]”(4 

de Maio de 1842). Cf. Lonoff: 1996, p. 43 (“Le Nid”ou “The Nest”; 30 de Abril de 1842). 
45 Lawrence J. Dessner, “Charlotte Brontë’s ‘Le Nid’, an Unpublished Manuscript”, Brontë Society 

Transactions, vol. 16 (1973), pp. 213-18. 
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posteriormente à experiência de Bruxelas). Além das convencionais correcções 

gramaticais e do assinalar das traduções literais de expressões inglesas que Emily tinha 

por hábito fazer, Heger acrescentou poucos, ou quase nenhuns, comentários ao estilo 

por ela desenvolvido. Como salienta Lonoff, 

 

She kept to her own ways [...] by writing on English themes whenever she could 

and, less overtly, by adhering to the order of English rather than French 

sentences.46 

 

As suas composições, tal como os seus poemas, eram na realidade mais concisas e 

directas na sua abordagem que as de Charlotte e Heger parece ter inclusivamente 

admirado o poder argumentativo e expressivo nelas presente; segundo ele, Emily 

possuía “a head for logic, and a capability of argument, unusual in a man, and rare 

indeed in a woman” e os seus poderes imaginativos seriam mais realçados na escrita de 

história, onde 

 [...] her view of scenes and characters would have been so vivid, and so 

powerfully expressed, and supported by such a show of argument, that it would 

have dominated over the reader, [...] 47 

 

A própria Charlotte parece ter reconhecido esse dom ensaístico de sua irmã – “I should 

say Ellis will not be seen in his full strength till he is seen as an essayist”.48  

No entanto, Emily parece ter por vezes chocado o seu professor com o conteúdo 

pessimista e misantrópico das suas composições; em “Le Chat”, por exemplo, critica a 

ingratidão, hipocrisia e crueldade humanas e em “Le Palais de la Mort” coloca a 

Civilização humana lado a lado com a intemperança e a degradação geral.49 Esta 

característica veio a reflectir-se no facto de Emily não ter sequer tentado fazer amizades 

em Bruxelas, estando tão virada para si própria que as pessoas chegavam a antipatizar 

com ela pela sua falta de interesse em ser agradável com quem quer que fosse. Distante 

e silenciosa, Emily mostrou-se ainda hostil em relação a quase tudo e a todos: “Emily 

hardly ever uttered more than a monosyllable. [...]”50, “I simply disliked her from the 

first, her tallish ungainly ill-dressed figure [...] always answering our jokes with ‘I wish 

                                                 
46 Op. Cit., “Introduction”, p. xxxiii (a ênfase é nossa). 
47 Cf. Elizabeth Gaskell, Op. Cit., pp.230-231 (a ênfase é nossa). 
48 Carta a William Smith Williams, Setembro de 1848. Cf. Barker: 1997, p. 207. Foi, apesar de tudo, 

Heger e não Charlotte quem afinal preservou os únicos ‘ensaios’ que Emily alguma vez escreveu – os 

devoirs. 
49 Cf. Lonoff, Op. Cit., pp. 56 e 224. 
50 Cf. Katherine Frank, Op. Cit., p. 168. 
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to be as God made me’. [...]”.51 Mas tanto Emily como Charlotte desprezavam 

sobretudo o carácter das suas colegas belgas, evitando inclusivamente misturarem-se 

com elas nas áreas comuns do Pensionato, como transparece das próprias palavras de 

Charlotte:  

If the national character of the Belgians is to be measured by the character of 

most of the girls in this school, it is a character singularly cold, selfish, animal 

and inferior  [...] and their principles are rotten to the core  we avoid them  

which is not difficult to do  as we have the brand of Protestantism and 

Anglicism upon us.52 

 

Apesar de tudo isto, e tendo em consideração a curta estada de apenas seis 

meses, Emily parece ter feito grandes progressos nos seus estudos de Francês, Alemão, 

música e desenho no Pensionato Heger, conseguindo ainda obter a aprovação dos seus 

superiores (“Monsieur & Madame Heger begin to recognize the valuable points of her 

character under her singularities” 53). A este facto, veio juntar-se a capacidade 

persuasiva de Charlotte ao convencer ‘Madame’ a mantê-las como alunas mais meio 

ano em troca da prestação de serviço docente: “Madame Heger has made a proposal for 

both me and Emily to stay another half year [...] also to employ Emily some part of each 

day ... in teaching music [...] for these services we are to be allowed to continue our ... 

studies in French and German  and to have board without paying for it [...]”.54 

Ocasionalmente, as saudades de casa eram mais fortes que o normal, mas Charlotte 

parecia satisfeita com a sua situação e desejava prolongá-la um pouco mais. Quanto a 

Emily, é difícil sabermos se a perspectiva de permanecer seis meses mais em Bruxelas 

lhe causava alegria ou apreensão; é provável que a sua reacção típica surja 

implicitamente no comentário algo excêntrico que Charlotte fez a seu respeito: 

 

[...] the same suffering and conflict ensued, heightened by the strong recoil of 

her upright, heretic and English spirit from the gentle Jesuitry of the foreign and 

Romish system. Once more she seemed sinking, but this time she rallied 

through the mere force of resolution: with inward remorse and shame she 

looked back on her former failure, and resolved to conquer in this second 

ordeal. She did conquer: but the victory cost her dear. She was never happy till 

she carried her hard-won knowledge back to the remote English village ...55 

 

                                                 
51 Laetitia Wheelright, Janeiro de 1896; citada por Barker: 1997, p. 106. 
52 Carta dirigida a Ellen Nussey, Julho de 1842. Cf. Barker: 1995, p. 393 (a ênfase é nossa). 
53 Carta a Ellen Nussey, Id. Ibid. Cf. Barker: 1995, pp. 393-394. 
54 Id. Ibid., p. 394. 
55 “Extract from the Prefatory Note to ‘Selections from Poems by Ellis Bell’”, Op. Cit., p. 370 (a ênfase é 

nossa). 
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Assim, durante o longo período de férias (que começou a meados do mês de Agosto), 

Emily e Charlotte permaneceram no Pensionato debruçadas sobre os seus livros de 

estudo, numa existência marcada pela solidão e pela negação estóica de todos os 

prazeres sociais.  

 Emily continuou, apesar de tudo, a esboçar poemas de inspiração ‘gondaliana’ 

em solo estrangeiro. Existem três poemas datados deste período; o primeiro completado 

ainda em Bruxelas e os restantes dois já em Haworth. “H.A. and A.S. ‘In the same 

place, when Nature wore” descreve dois namorados que se assemelham fisicamente a 

outro par do passado e o tema do amor recorrendo em duas gerações parece antecipar 

Wuthering Heights. “Written in Aspin Castle. ‘How do I love on summer nights’” 

introduz um fantasma e é reminescente dos contos medievais escoceses embora ‘Aspin’ 

se localize em Gondal. “Self-Interrogation. ‘The Evening passes fast away’” é mais 

autobiográfico já que dele transparece um comentário às experiências de Emily em 

Bruxelas: “’The vanished day? it leaves a sense / Of labour hardly done  / Of little 

gained with vast expense  /  A sense of grief alone ...”.56 

 Mas, nesse ano de 1842, William Weightman morre, vitimado por um surto de 

cólera; pouco tempo depois, segue-se a morte da tia Elizabeth Branwell, obrigando as 

duas irmãs a regressar imediatamente a casa. De facto, com a chegada do Outono, a 

morte parece ter entrado novamente nas vidas da família Brontë. Em meados de 

Setembro, Charlotte e Emily recebem notícias inesperadas de Haworth sobre a morte do 

coadjutor de seu pai (no dia 6 desse mês) que, aos vinte e oito anos de idade, foi uma 

das muitas vítimas da cólera que então grassava em Haworth. O próprio Patrick Brontë 

tratou pessoalmente do funeral, dedicando um sermão à memória daquele que tinha sido 

um seu fiel e activo colaborador durante três anos consecutivos, em que declararia com 

emoção que “we were always like father and son”.57 Também a imprensa local (Leeds 

Intelligencer) e os habitantes de Haworth prestaram o seu tributo a Weightman, quer 

através de elogios quer da erecção de um monumento em sua memória.58  

Ainda mal recompostos da recente perda, os elementos da família são 

surpreendidos pela súbita, e também grave, doença daquela que eles consideravam 

                                                 
56 Estes poemas foram compostos, respectivamente, a 17 de Maio, Agosto e Outubro de 1842, sendo os 

dois últimos completados em 1845 e 1843. Ver Roper e Chitham, Op. Cit., pp. 129-135 (a ênfase é 

nossa). 
57 Cf. J. Barker. 1995, p. 403. Ver igualmente Patrick Brontë, “Funeral Sermon ... for the Late Rev. 

William Weightman, M. A.” [Brontëana, p. 258]. 
58 Id. Ibid., p. 403. 
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como uma mãe adoptiva, a tia Elizabeth Branwell. Enquanto Charlotte e Emily se 

preparavam para regressar a casa a toda a pressa, Branwell desabafava a sua dor: 

 

I have had a long attendance at the death-bed of the Rev. Mr Weightman, one 

of my dearest friends, and now I am attending at the death-bed of my aunt, who 

has been for twenty years as my mother. I expect her to die in a few hours.59 

 

 A 3 de Novembro, Charlotte e Emily recebem a carta que anuncia a morte da tia, 

ocorrida a 29 de Outubro, devido a um grave e penoso problema digestivo; no entanto, 

só conseguem chegar a casa a 8 de Novembro, encontrando o Curato de Haworth num 

estado de grande desordem e dor. Branwell, sobretudo, estava desnorteado e fora de si:  

 

[...] I have been ... witnessing such agonizing suffering as I would not wish my 

worst enemy to endure; and I have now lost the guide and director of all the 

happy days connected with my childhood. 60 

 

Apesar de tudo, Branwell tinha gozado de um grande sucesso literário durante o 

ano de 1842. Durante a Primavera e o Verão, publicou uma grande quantidade de 

poemas na imprensa local 61, entre os quais podemos salientar os seguintes: um soneto 

inspirado por uma pintura de Edwin Landseer, um outro intitulado “On the calousness 

produced by cares”, “The Afghan War” (sobre a desastrosa retirada inglesa de Kabul 

alguns meses antes), um outro soneto intitulado “On peaceful death and painful life”, 

“Caroline’s Prayer: on the change from childhood to womanhood”, “Song”, “An 

Epicurean’s Song”, “On Caroline”, um poema longo intitulado “Azrael or the Eve of 

Destruction” e o épico “The Triumph of mind over body”.62 Além disso, Branwell 

manteve alguma correspondência com a poetisa Caroline Bowles (esposa de Southey), 

com Leigh Hunt e James Martineau.  

Nesse ano, em que a petição Cartista é novamente rejeitada, dando origem a 

novas greves e tumultos, Robert Browning publica Dramatic Lyrics 63 e Edwin 

Chadwick o seu relatório, intitulado Sanitary Condition of the Labouring Population of 

                                                 
59 Branwell Brontë, numa carta dirigida a Francis Grundy, a 25 de Outubro de 1842. Cf. Barker: 1995, 

pp. 403-404. 
60 30 de Março de 1843. Cf. Barker: 1995, p. 404. 
61 Branwell publica nos seguintes jornais: Bradford Herald, Halifax Guardian e Leeds Intelligencer. 
62 Ver Winnifrith, The Poems of Patrick Branwell Brontë, Op. Cit., pp. 65,122, 132, 138, 141, 155 e 243. 
63 Nesta colectânea de pequenos poemas, em particular, Browning fez uso da inovadora forma poética 

designada 'monólogo dramático', que o imortalizaria. Em Dramatic Lyrics, ele imagina-se assim dando 

voz a uma grande variedade de personagens e de situações, na sua maioria inspiradas no Renascimento 

italiano. O seu propósito é o de revelar o ser humano individual em toda a sua complexidade num dado 

momento – geralmente crucial – da sua vida. 
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Great Britain.64 Os acontecimentos em Haworth indicavam uma crise crescente. Em 

Agosto, o desespero acumulado dos trabalhadores desempregados (esfomeados e 

atingidos pelas doenças) irrompeu em violência. Incitados pelos activistas Cartistas, 

milhares de trabalhadores fabris pegaram em armas improvisadas e marcharam sobre as 

cidades industriais do Norte; uma vez aí chegados, obrigaram as fábricas a interromper 

a produção.65 A 14 de Agosto, perto de dez mil Cartistas reuniram-se em Lees Moor, 

junto a Haworth; a estes, juntaram-se mais trabalhadores descontentes provenientes da 

paróquia de Patrick Brontë que, em vão, os procurou demover. O exército foi chamado 

para prender e, em alguns casos, disparar sobre os manifestantes. Algumas semanas 

mais tarde, houve motivo sério para alarme quando um grupo de operários ressentidos 

sabotou a maquinaria dos seus patrões, imobilizando as caldeiras que faziam mover os 

teares. Em Haworth, formou-se então uma força policial voluntária (a ‘Anti-Plug 

Dragoon Regiment’) para impedir que isso voltasse a acontecer; Branwell poderá muito 

bem ter sido um desses voluntários.66 

 É em 1843 67, ano da morte de Robert Southey, que Charlotte volta sozinha para 

Bruxelas a fim de conciliar os seus estudos com os deveres de ensino no Pensionato 

Heger. Charlotte já tinha tomado a decisão de regressar a Bruxelas bastante antes da sua 

partida para Haworth e o próprio M. Heger tinha enviado uma carta a Patrick Brontë, 

informando-o dos avanços que as filhas tinham feito, elogiando as qualidades por elas 

reveladas e dirigindo-lhe um apelo para que as deixasse voltar ao Pensionato: 

 

[...] You will undoubtedly learn with pleasure that your children have made 

extra-ordinary progress in all branches of learning, and that this progress is 

entirely due to their love of work and their perseverance [...] In a year each of 

your daughters would have been completely prepared for all future eventualities 

[...] 68 

 

Mas, entretanto, é Anne quem tem de regressar a Thorp Green (a 28 de 

Novembro) depois do período de luto pela sua tia, durante o qual tinha aproveitado para 

                                                 
64 Edwin Chadwick tinha sido o principal defensor e proponente do ‘Poor Law Amendment Act’ em 1834 

e agora o Relatório da ‘Royal Comission’ era-lhe atribuído. As conclusões nele presentes não se 

baseavam em fundamentos humanitários (que era a posição adoptada pelo ‘Ten Hour Movement’) mas 

sobretudo na questão da eficiência. Chadwick argumentava que o sofrimento humano e a degradação 

conduziam a uma produção ‘menos eficiente’. 
65 Os jornais locais registaram confrontos em Halifax, Huddersfield, Bradford, Todmorden, Bingley, 

Skipton e Keighley. 
66 Cf. J. Barker: 1995, pp. 401-402. 
67 Nesse ano, Thomas Carlyle publicaria o seu ensaio Past and Present e John Ruskin o primeiro volume 

de Modern Painters. 
68 5 de Novembro de 1842. Cf. Barker: 1997, p. 110 (a ênfase é nossa). 
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escrever dois poemas: o primeiro, “In memory of a happy day in February” (iniciado em 

Thorp Green), celebrava o seu sentimento de alegria face a uma revelação divina (“a 

glimpse of truths divine”); o segundo, dedicado ao poeta religioso William Cowper, 

demonstra a sua crença optimista na salvação daquele que receou obsessivamente a 

condenação eterna pregada pelos calvinistas.69 Foi depois da sua chegada a Thorp 

Green, e já no mês de Dezembro, que Anne escreveu um poema que poderá ser 

justificadamente atribuído à morte de William Weightman  “I will not mourn thee, 

lovely one”  e que alegadamente provaria o seu amor não correspondido pelo jovem 

pároco.70 No entanto, aqueles versos apresentam uma calma e uma resignação 

surpreendentes, mais compatíveis com a afeição e a amizade que Anne partilharia com a 

sua família. Também no final de Dezembro (dia 28), o testamento da tia Elizabeth 

Branwell seria lido: as três irmãs receberiam a maior parte da pequena herança, ou seja, 

cada uma delas entre £300 a £350.71  

 Apesar do seu aparente sucesso em Bruxelas, Emily não mostrava qualquer 

desejo de regressar ao Pensionato com Charlotte, preferindo permanecer no Curato e 

cuidar das tarefas domésticas da maneira independente que lhe era característica. No 

início de Janeiro de 1843, Branwell viaja para Thorp Green para se juntar a Anne como 

preceptor do jovem Edmund Robinson; os Robinson parecem ter aceitado de bom grado 

a sugestão feita por Anne de que o seu irmão poderia assumir aquelas funções 

(provavelmente como resultado da estima que ela lhes merecia ao fim de quase dois 

anos ao serviço daquela família). Como afirma Edward Chitham, 

 

Anne, whose poetry shows how unwilling she was to abandon all hope for 

sinners, must have thought that in a sheltered environment, with little to distract 

him, he could redeem his past.72 

 

 Charlotte, por seu turno, deixa Haworth a 27 de Janeiro de 1843 e viaja sozinha no 

paquete de Londres para Ostend e depois para Bruxelas. As suas funções no Pensionato 

eram agora as de professora de Inglês, em troca de um salário de £16 por ano, uma parte 

do qual seria para pagar as suas aulas de Alemão. Ao descrever a sua vida naquela 

cidade, Charlotte deixa transparecer um certo sentimento de solidão e de isolamento: 

                                                 
69 Poemas compostos, respectivamente, em Fevereiro-Novembro de 1842 e a 10 de Novembro do mesmo 

ano. Ver Chitham, The Poems of Anne Brontë ..., Op. Cit., pp. 82-83 e 84-85. 
70 Cf. Chitham: 1979, Id. Ibid., pp. 87-88. 
71 Charlotte, Emily e Anne tomam a decisão conjunta de investir esse dinheiro em acções dos caminhos 

de ferro, mais precisamente na ‘York and North Midland Railway’. 
72 Cf. Chitham, A Life of Anne Brontë, Op. Cit., pp. 98-99. 
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“[...] Msieur and Mde Heger are the only two persons in the house for whom I really 

experience regard and esteem and of course I cannot always be with them nor even 

often [...]”.73  

Mas se Charlotte sente a falta da presença, anteriormente tão familiar, de Emily, 

esta parece ter retomado a sua vida normal em Haworth sem nenhuma mostra de 

arrependimento, voltando a mergulhar na sua poesia ‘gondaliana’ com um interesse 

renovado. Torna-se, assim, difícil verificar quais os efeitos da sua permanência em 

Bruxelas, para além de um ligeiro aumento na sua produção de poesia narrativa. Teria 

Emily voltado a registar a crónica das histórias de Gondal e de ‘Gaaldine’ em larga 

escala? 74 É difícil determinar, já que a poesia por ela escrita durante este período 

mantém os seus traços característicos fundamentais: a nível temático, nota-se a sua 

habitual ênfase na separação entre amantes, na morte e na sua lamentação; quanto ao 

seu estilo poético, este permanece conciso, evocativo e directo.75 Tudo isto nos pode 

levar a concluir que os ensinamentos de M. Heger não terão tido sobre Emily a 

influência esperada. Como afirma Lonoff, 

 

[...] no curriculum could make her ‘lose all originality of thought and 

expression’ [...] Unlike Charlotte, she already wrote concisely and logically; no 

one had to discipline her use of imagery or teach her to stick to the point.76 

 

No entanto, e como Lonoff ressalva, “Some of Heger’s changes do rectify her French. 

Others add substance to terse statements [...] her spare unvarnished prose [...] He does 

not just revise; he takes over.”77 Dada a impenetrabilidade do seu carácter, é pois 

natural que essas supostas novas influências tivessem gerado alguma curiosidade:  

 

Tell me something about Emily Brontë. I can’t imagine how the newly acquired 

qualities can fit in, in the same head & heart that is occupied by the old ones. 

[...] 78 

 

                                                 
73 Carta dirigida a Ellen Nussey, a 6 de Março de 1843. Cf. Barker: 1995, p. 410. 
74 Ver, por exemplo, os seguintes poemas de cariz narrativo ou fictício, escritos no início de 1843, que 

parecem corroborar aquela hipótese: “Written in Aspin Castle” e “On the Fall of Zalona”, “To A. S.”, “E. 

G. to M. R.” e “Roderic Lesley”. Cf. Derek Roper e Edward Chitham (eds.), The Poems of Emily Brontë, 

Clarendon Press: Oxford, 1995, pp. 131, 135, 139, 140 e 143.  
75 Tal como atestam as seguintes composições: “All blue and bright, in glorious light” (24 de Fevereiro), 

“Where beams the sun the brightest” (1 de Maio), “Yes, holy be thy resting place” (Julho), “In the earth, 

the earth thou shalt be laid” (6 de Setembro) e “Lie down and rest  the fight is done” (18 de Dezembro). 

Ver Roper e Chitham, Op. Cit., pp. 135, 139, 203, 141 e 143. 
76 Cf. Lonoff, Op. Cit., p. xlviii. 
77 Op. Cit., pp. xlviii-xlix. 
78 Carta de Mary Taylor a Ellen Nussey, 16 de Fevereiro de 1843. Cf. Barker: 1995, pp. 412-413. 
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 No entanto, as aulas no Pensionato tinham melhorado consideravelmente o seu 

domínio da língua francesa, assim como da língua alemã e ainda os seus conhecimentos 

musicais. Emily tinha tido igualmente acesso ao novo mundo da literatura alemã 

(sobretudo à obra de Goethe), cujas qualidades dramáticas e tom austero lhe diziam 

mais que a frivolidade dos romances franceses que Charlotte lia avidamente. Este gosto 

pessoal parece ter influenciado de forma subtil a sua própria escrita. Como observa 

Stevie Davies, “She had visited Brussels when the influence of the German school was 

in full flood in the French-speaking countries of Europe.”79 Mas, mais perto, em 

Haworth, ela deve ter tido acesso a “The Poems and Ballads of Schiller”, uma série de 

traduções publicadas em The Blackwood’s Magazine entre Setembro de 1842 e Agosto 

de 1843 por Bulwer-Lytton. Como prova da sua tenacidade e do seu interesse, Emily 

continuou a estudar aquelas línguas em casa, ao mesmo tempo que se encarregava das 

tarefas domésticas (Ellen recorda a imagem pitoresca de Emily na cozinha do Curato, 

amassando o pão enquanto olhava para um livro de alemão aberto à sua frente 80). Mas a 

indicação mais clara do seu bem-estar está presente nos poemas que escreveu, 

provavelmente sentada à mesa da cozinha e também à noite no quarto, celebrando o luar 

(como em “How clear she shines! ...”) ou a esperança (“Hope was but a timid friend”) 

em composições mais pessoais e reflexivas.81 

 Em Bruxelas, Charlotte também prosseguia com os seus estudos de Alemão (sob 

a orientação de Madame Mühl), fazendo ainda traduções de poesia alemã (sobretudo de 

Schiller, cujos poemas ela traduziu igualmente para Francês a pedido de M. Heger).82 

Nas suas aulas com Heger, ela fez traduções de poemas de Scott e de Byron para 

Francês (partes de The Lady of the Lake e de Childe Harold’s Pilgrimage), assim como 

traduções de poetas franceses para Inglês (por exemplo, “Les Orphelins” de Louis 

Belmontet e “Napoleon” de Auguste Barbier). Mas, no que respeita ao seu 

desenvolvimento pessoal, as composições (devoirs) que Charlotte continuou a escrever 

durante este ano são infinitamente mais valiosas. Segundo Lonoff, 

 

Charlotte’s devoirs [...] offer vital clues to her growth as a writer [...] [they are] 

signals of transition. They give evidence, as well, of her exposure to new 

                                                 
79 Cf. Davies, Emily Brontë. Heretic, London: Women’s Press, 1994, p. 50. 
80 Cf. Barker: 1995, p. 413. 
81 Cf. Roper e Chitham, The Poems of Emily Brontë, Op. Cit., pp. 138 e 142. 
82 Charlotte traduziu para Francês, ao todo, cinco poemas e baladas de Schiller: “Le Plongeur”, “Le 

Chevalier de Taggenburg”, “Le Chasseur des Alpes”, “La Plainte de la Jeune Fille” e “Chant Funébre 

pour l’ Indien Mort”. 
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concepts, to critical analysis, to literature. Her two terms in Brussels 

engendered major changes in the ways she thought about composing. [...] 83 

 

A noção de génio (artístico ou literário) tinha, na realidade, fascinado Charlotte 

desde o momento em que começou a criar enredos durante a sua infância e juventude e, 

desde o início, ela identificou-se com essa ideia pessoalmente. Os irmãos Brontë auto-

proclamaram-se ‘the Four Genii’ (Charlotte era o ‘Genius Tallii’), determinando os 

destinos dos seus personagens: criando, destruindo e fazendo-os viver novamente. 

Como ressalta Lonoff, 

 

[...] she never lost interest in the powers of genius or gave up hope that she had 

been endowed with them. She thought of genius as a overwhelming force, 

mysterious yet living, almost tangible. Its presence was manifest in great men 

and great works of art; its powers were instinctual, not studied. 84 

 

A filosofia romântica parece ter influenciado consideravelmente a sua maneira de 

pensar: tal como Coleridge, ela fazia a distinção entre génio e talento; tal como 

Wordsworth, ela exaltava a espontaneidade da escrita. Consequentemente, vendo que 

Constantin Heger reconhecia e encorajava o seu talento, e sendo possuidora de evidente 

ambição literária, Charlotte levanta por três vezes a questão da natureza do génio. 

 Na análise de um poema de Millevoye, “La Chute des Feuilles”, ela tenta 

identificar a inspiração do poeta ao lançar-se numa defesa explícita da sua perspectiva 

de que o génio é algo de inato e inspiracional:  

 

I believe that all true poetry is but the faithful inprint of something that happens 

or has happened in the poet’s soul. [...] I believe that genius [...] has no need to 

seek the details, that it scarcely pauses to reflect, [...] inspiration takes the place 

of reflection. [...] The nature of genius resembles that of instinct; its operation is 

both simple and marvellous. The man of genius produces, without work and as 

if in a single effort [...] 85 

 

Se a reacção de Heger a este devoir foi de aprovação no que diz respeito a progressos na 

linguagem, na questão do tema aflorado por Charlotte ele parece ter sido mais crítico, 

como transparece da sua ‘observation’ anotada no final do texto:  

 

Work does not make the poet: man does not make his genius, [...]But [...] 

Without study, no art. [...] Genius, without study [and] without art, without the 

                                                 
83 Cf. Lonoff: 1996, "Introduction", p. xiv (a ênfase é nossa). 
84 Op. Cit., p.l (a ênfase é nossa). 
85 30 de Março de 1843. Cf. Lonoff, Op. Cit., pp. 244-246 (a ênfase é nossa). 
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knowledge of what has been done, is force without the lever [...] Poet or not, 

then, study form [...] 86 

 

No entanto, dois meses depois, Charlotte volta obsessivamente a divagar sobre o mesmo 

assunto em “The death of Napoleon”:  

 

[...] one cannot deny mediocrity of the right to judge genius, but it does not 

follow that her judgement will always be sound. [...] Mediocrity can see the 

faults of Genius  its imprudence, its temerity, its ambition  but she is too 

cold, too limited, too egotistical to understand its struggles, its suffering, its 

sacrifices [...] 87 

 

Deste modo, Charlotte defende implicitamente o Génio arrebatado mas incompreendido 

contra a Mediocridade limitada. Mas é sobretudo no seu devoir intitulado “Letter from a 

Poor Painter to a Great Lord” que ela aborda de forma mais interessante e directa (e 

também de forma mais autobiográfica) este tema: 

 

Milord, I believe I have talent. Do not be indignant at my presumption [...] 

Milord, I believe I have Genius [...] Doesn’t everyone agree that no artist can 

succeed without genius? [...] throughout my early youth the difference that 

existed between myself and most of the people around me was, for me, an 

embarrassing enigma [...] There was always excess in what I did [...] Suddenly I 

realized that I had a force within [...] the little I have, I possess from my 

Creator [...] 88 

 

Certamente que Heger não deixou de reconhecer neste suposto desabafo do pintor um 

apelo igualmente lancinante por parte da sua brilhante aluna. 

 Mas, no decurso do ano de 1843, Charlotte parece ter progressivamente 

desenvolvido uma dependência obsessiva em relação ao seu professor e às suas palavras 

de aprovação e incentivo. Segundo Lonoff, o próprio método de instrução de Heger 

teria contribuído em larga medida para uma resposta emocional por parte da sua aluna: 

 

He believed too that instruction must be personal; if a teacher wanted to 

improve a student’s work, he would have to appeal to that student’s sensibility, 

the matrix from which the work arose. [ ] For the emotionally vulnerable 

Charlotte, this blurring of the boundaries became treacherous. [...] his comments 

... drew her in as powerfully as love notes.89 

 

                                                 
86 “ Le travail ne fait pas le poëte; l’homme ne fait pas son génie, [...] Mais [...] Sans étude, point d’art. 

[...] le génie, sans l’étude [et] sans l’art, sans la connaissance de ce qui a été fait, c’est la force, sans le 

levier, [...] Poëte ou non étudiez donc la forme [...]”.  Cf. Lonoff, Op. Cit., pp. 246-248. 
87 Cf. Lonoff, Op. Cit., pp. 270-272. 
88 “Lettre d’un pauvre Peintre à un grand Seigneur”, 17 de Outubro de 1843. Cf. Lonoff, pp. 358-366 (a 

ênfase é nossa). 
89 Cf. Lonoff, Op. Cit., p. xlvi (a ênfase é nossa). 
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O facto de Charlotte ter também começado a dar aulas de Inglês a Monsieur Heger e ao 

seu cunhado, Monsieur Chapelle, parece ter contribuído para uma maior aproximação e 

intimidade entre os dois (“If you could see and hear the efforts I make to teach them to 

pronounce like Englishmen and their unavailing attempts to imitate you would laugh to 

all eternity” 90). No entanto, que se saiba, Heger nunca mostrou corresponder a essa 

paixão e, além do mais, os poemas ‘aluna-professor’ que Charlotte escreveria três anos 

mais tarde dão conta, por um lado, de um mestre que muito raramente fazia elogios e, 

por outro, de uma aluna que fazia progressos no meio de um ambiente severo.91 

Segundo uma testemunha da época, que parece corroborar esta versão, “[...] there was 

no illicit affection on his part ... – He was a worshipper of intellect & he worshipped 

Charlotte Brontë thus far & no further.”92 

 Mas o optimismo que marcou os primeiros meses da sua segunda estada em 

Bruxelas cedo se desvaneceu. Inicialmente, tanto Madame como M. Heger a 

convidavam de modo afável para passar os serões nos seus aposentos particulares e 

incentivavam-na a aventurar-se por vezes na grande cidade para visitar museus, igrejas 

e parques. Por volta do mês de Março, ela começa a aperceber-se de uma mudança na 

atitude dos seus patrões: os convites para os serões deixam gradualmente de ser feitos e, 

por fim, as aulas de Inglês com Heger cessam por completo (embora este continue a 

emprestar-lhe livros). Simultaneamente, Charlotte começa a experimentar sentimentos 

de solidão e de exclusão na sua vida diária: “[...] there are privations & humiliations to 

submit to  there is monotony and uniformity of life  above all there is a constant 

sense of solitude in the midst of numbers.” 93 Mas a maioria desses sentimentos deviam-

se, na verdade, aos muitos preconceitos que ela alimentava em relação às pessoas que a 

rodeavam: “[...] the people here are no go whatsoever [...] they have not intellect or 

politeness or good-nature or good-feeling  they are nothing [...] I teach & sometimes 

get red-in-the-face with impatience at their stupidity [...]”.94 Como se essa hostilidade e 

esse desprezo em relação às suas alunas e colegas não bastasse, Charlotte virou-se 

também contra a sua patroa: 

 

                                                 
90 Carta dirigida a Ellen Nussey, a 6 de Março de 1843. Cf. Barker: 1997, pp. 111-112. 
91 Ver “At first I did attention give” e “I gave, at first, Attention close”. Cf. Winnifrith: 1984, pp. 235-239 

e 336-338. 
92 Mr Westwood, 21 de Novembro de 1869- 21 de Fevereiro de 1870. Cf. Barker: 1995, p. 419. 
93 Carta a Ellen Nussey, Abril de 1843. Cf. Barker: 1995, p. 420. 
94 Carta a P. Branwell Brontë, 1 de Maio de 1843. Cf. Barker: 1995, p. 420. 
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I am convinced she does not like me [...] M. Heger is wondrously influenced by 

Madame, and I should not wonder if he disapproves very much of my 

unamiable want of sociability [...] I fancy he has taken to considering me as a 

person to be let alone [...] he has in great measure withdrawn the light of his 

countenance [...] 95 

 

No meio de todo o seu ressentimento face à alegada indiferença da sua patroa, Charlotte 

começa lentamente a vislumbrar a possível causa da súbita mudança operada em Claire 

Zoë Heger: “I fancy I begin to perceive the reason of this mighty distance & reserve 

[...]it sometimes makes me laugh & at other times nearly cry  When I am sure of it I 

will tell you.”96 Mas ao compreender esses motivos (segundo a sua perspectiva, 

provavelmente ciúmes), Charlotte passa a considerar a sua patroa como a principal 

responsável pelo afastamento e distanciamento de Heger e a sua situação no Pensionato 

torna-se consequentemente embaraçosa e desagradável.  

É também muito possível que ela estivesse por essa altura a braços com uma 

crise de consciência ou um grande dilema pessoal quanto à atitude mais correcta a 

tomar, conforme sobressai da sua correspondência com Emily: 

 

[...] I still kept threading the streets in the neighbourhood of the Rue d’ Isabelle 

and avoiding it. I found myself opposite Ste Gudule [...] I went in, quite alone 

(...) An odd whim came into my head. [...] I took a fancy to change myself into 

a Catholic and go out and make a real confession [...] I actually did confess  a 

real confession. [...] I think you had better not tell papa of this [...] 97 

 

Vendo-se confrontada com a falta de uma alternativa viável para resolver o seu 

problema (todos os seus instintos lhe diziam que a sua crescente obsessão por um 

homem casado era totalmente repreensível), Charlotte tenta apresentar a sua demissão a 

Madame Heger. No entanto, o marido não quer ouvir sequer falar disso: “If it had 

depended on her I should certainly have soon been at liberty but Monsieur Heger  

having heard of what was in agitation  sent for me the day after  and pronounced with 

vehemence his decision that I should not leave [...]”. 98 Apesar desta última, e de certo 

modo surpreendente, prova da estima e da amizade de M. Heger (e ainda da sua 

                                                 
95 Carta a Ellen Nussey, Junho de 1843. Cf. Barker: 1995, p. 422. Numa carta dirigida a Branwell a 1 de 

Maio de 1843, Charlotte tinha confessado a sua dependência, nessas horas difíceis, em relação ao mundo 

imaginário partilhado por ambos: “It is a curious metaphysical fact that always in the evening when I am 

in the great Dormitory alone – [...] I always recur as fanatically as ever to the old ideas the old faces & the 

old scenes in the world below.” Cf. Barker: 1995, p. 421 (a enfase é nossa). 
96 Id. Ibid. 
97 Carta a Emily Brontë, 2 de Setembro de 1843. Cf. Barker: 1997, pp. 116-117. A ênfase é nossa. 
98 Carta a Ellen Nussey, 13 de Outubro de 1843. Cf. Barker: 1995, p. 425. 
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generosa oferta de uma edição das obras de Bernardin de St. Pierre e de umas 

explicações de aritmética), Charlotte reconhece ser aquela a altura de virar esta página 

da sua vida. Assim, por volta do final do ano, Charlotte convence-se da necessidade de 

tomar uma decisão, por mais difícil que ela lhe pareça:  

 

I have taken my determination. I hope to be at home the day after New Year’s 

Day. I have told Mme Heger. [...]Low spirits have afflicted me much lately [...] 

I am not ill in body. It is only the mind which is a trifle shaken [...] 99 

 

Assim, um ano volvido sob a sua chegada, Charlotte (com vinte e oito anos) 

deixa o seu cargo na Bélgica, levando consigo um diploma concedido pelo próprio 

Monsieur Heger, por quem ela aparentemente se tinha apaixonado. O desespero sentido 

por Charlotte poderá ser avaliado pelo facto de ela não ter apresentado nenhuma razão 

plausível para o seu súbito regresso a Haworth e também pela falta de um eventual 

emprego futuro em Inglaterra. O pior momento, ainda em solo belga, deu-se quando foi 

chegada a altura da despedida, pois tanto Charlotte como os Hegers sabiam tratar-se de 

um adeus definitivo; ela não esconde o seu profundo pesar: 

 

I think however long I live I shall not forget what the parting with Monsieur 

Heger cost me  it grieved me so much to grieve him who has been so true and 

kind and desinterested a friend [...] 100 

 

Na véspera da sua partida, Charlotte foi pela última vez convidada para os aposentos 

particulares de Monsieur e Madame Heger, onde ele lhe deu um diploma com o selo 

oficial do ‘Athénée Royal’, que comprovava as suas habilitações como professora.101 

Mas o casal presenteou ainda Charlotte com uma oferta de despedida  uma antologia 

de poesia francesa, intitulada Les Fleurs de la Poésie Française, onde ela escreveu no 

dia seguinte “Given to me by Monsieur Heger on 1st of Januaryy 1844, the morning I 

left Brussels.” Nesse preciso dia, e ironicamente, é a própria Madame Heger quem 

acompanha Charlotte até Ostend. As experiências dos últimos dois anos, tanto 

intelectual como emocionalmente, tinham marcado Charlotte para toda a vida. A 

disciplina académica imposta por M. Heger tinha-a feito emergir como uma escritora 

mais segura e capaz. Mas, como mulher, Charlotte tinha atingido também outra 

maturidade emocional: ao apaixonar-se pela primeira vez, e por um homem que era a 

                                                 
99 Carta a Emily Brontë, 19 de Dezembro de 1843. Cf. Barker: 1995, p. 426.  
100 Carta dirigida a Ellen Nussey, 23 de Janeiro de 1844. Cf. Barker: 1995, p. 427 (a ênfase é nossa). 
101 Infelizmente, aquele diploma tinha apenas um valor simbólico pois, na época, não existia nenhum 

documento oficial que pudesse habilitar uma mulher a exercer uma profissão fora de casa. 
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antítese de todos os seus heróis anteriores 102, ela aprendeu igualmente que nem todas as 

histórias tinham um final feliz (como ela própria demonstraria mais tarde no mais 

autobiográfico dos seus romances, Villette). 

 Nesse ano de 1844, William Turner pinta o seu Rain, Steam, and Speed, e é 

durante a segunda expansão dos caminhos-de-ferro em Inglaterra (1844-7) que as três 

irmãs fazem planos para conjuntamente abrirem uma escola particular no Curato de 

Haworth; mas infelizmente tal empreendimento não resultaria por falta de alunas. 

Depois de regressar a Haworth, no início de 1844, Charlotte descobre que a saúde de 

seu pai se tinha deteriorado rapidamente na sua ausência. Agora com sessenta e seis 

anos de idade, a visão de Patrick Brontë estava tão debilitada que ele corria o sério risco 

de ficar cego. O receio de que isso pudesse realmente acontecer, aliado à total falta de 

perspectivas pessoais e profissionais sentida por Charlotte, contribuiu para que ela se 

encontrasse num estado de profunda depressão: 

 

[...] something in me which used to be enthusiasm is tamed down and broken  

I have fewer illusions  what I wish for now is active exertion  a stake in life  

Haworth seems such a lonely, quiet spot, buried away from the world  [...] I 

ought to be working and braving the rough realities of the world as other people 

do [...] 103 

 

Mas embora Charlotte afirmasse ser sua vontade dar início a uma escola particular para 

raparigas, tal como todos esperavam que ela fizesse agora que já tinha meios financeiros 

e a preparação necessária, o facto é que ela parecia estar a protelar essa decisão. Tudo 

lhe servia de desculpa para adiar o projecto, inclusivamente a doença de seu pai.  

 Quanto a Anne e a Branwell, embora juntos em Thorp Green e aparentemente 

“wondrously valued” nos seus respectivos empregos 104, tinham sentido igualmente 

algumas dificuldades. A difícil adaptação de Branwell à nova ocupação como tutor foi 

acompanhada por uma crise de incerteza religiosa e de saudades da parte de Anne. Ele 

escreveria em Março de 1843:  

 

I sit this evening far away / From all I used to know / [...] Unwelcome cares 

unthought of fears / Around my room arise / I seek for suns of former years, / 

But clouds overcast my skies.105  

                                                 
102 Na realidade, esta experiência de Charlotte iria alterar permanentemente, e de forma radical, a sua 

visão literária do herói masculino (o protótipo de Mr Rochester e de Paul Emanuel tinha nascido). 
103 Carta dirigida a Ellen Nussey, 23 de Janeiro de 1844. Cf. Barker: 1995, p. 432 (a ênfase é nossa). 
104 Id. Ibid. Barker: 1995, p. 433. 
105 Poema intitulado “Thorp Green”, 30 de Março de 1843. Cf. Winnifrith, The Poems of Patrick 

Branwell Brontë, Op. Cit., p. 262 (a ênfase é nossa). 
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Nos finais de Maio, Anne parece ter escrito um poema confiante que rejeita 

energicamente o dogma calvinista e afirma o seu credo na ideia da salvação universal, 

pouco em voga na época.106 Depois das suas férias em Haworth (em Junho), durante as 

quais compila um pequeno livro contendo as suas peças musicais favoritas (entre 

baladas, hinos e música sacra) 107, Anne passa um breve período em Scarborough, uma 

estância balnear, com a família Robinson, voltando depois a Thorp Green, em Agosto. 

Aí é novamente assaltada por dúvidas religiosas e solidão. Por exemplo, em Setembro 

de 1843, Anne escreve um apelo sentido para que uma fé mais forte lhe seja concedida e 

as suas dúvidas pessoais sejam atenuadas.108 Seguem-se vários poemas que reflectem 

sobre a sua solidão e as suas saudades de casa; nomeadamente, em “The Captive Dove”, 

Anne parece pedir a presença de companhia no seu cativeiro e, em “Home”, exprime o 

amor e a saudade que sente por Haworth.109 Nos finais de Janeiro de 1844, Anne parece 

ter retomado igualmente a saga ‘gondaliana’ com que tinha estado ocupada durante o 

Outono e que tinha inspirado os poemas daquele período 110, tal como aconteceu aliás 

com Emily. 

 É por volta do mês de Fevereiro de 1844 que Emily assume interiormente a sua 

vocação ao tentar organizar toda a sua produção poética desde Março de 1837 até 

àquela data. No decurso dessa tarefa determinante, ela destrui algumas composições, 

revê outras e extrai ainda outras dos seus contos, produzindo também novos poemas. 

Começa depois a transcrevê-los em dois cadernos manuscritos separados; um deles seria 

intitulado “Gondal Poems”; o outro, sem título, abrangeria supostamente os poemas de 

cariz mais pessoal. No entanto, Emily não deve ter mantido a intenção inicial de incluir 

apenas poemas pessoais no segundo caderno, pois alguns deles assemelham-se muito  

sobretudo a nível temático  aos baseados nas histórias de Gondal. Embora ela tenha 

                                                 
106 “A Word to the Calvinists”, 28 de Maio de 1843. O poema foi primeiramente publicado com o título 

de “A Word to the Elect”, em 1846. Ver Chitham: 1979, p. 89. 
107 Anne Brontë, [Song Book], Junho de 1843. “Anne copied out words and music to thirty-two items, 

eight of them ballads, mostly of the ‘ye banks and braes’ variety, but seventeen were hymns and a further 

seven were sacred songs.” (Cf. Barker: 1995, p. 434). 
108 “Eternal power of earth and air”, 10 de Setembro de 1843. Poema publicado em 1846, com o título de 

“The Doubter’s Prayer”. Ver Chitham: 1979, p. 91. 
109 Poemas escritos, respectivamente, na Primavera de 1842 e em Novembro de 1843. Ver Chitham: 

1979, pp. 92 e 99. 
110 Ver, por exemplo, o poema datado de Fevereiro de 1844, “The Student’s Serenade”, cujas origens 

‘gondalianas’ são detectáveis pelo facto da sua autoria ser atribuída a ‘Alexander Hybernia’. Cf. Chitham: 

1979, pp. 96-97. 
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continuado a copiar ou a transcrever as suas composições até Maio de 1848 111, a sua 

escrita de poemas originais durante o ano de 1844 é quase ininterrupta. Os destinos dos 

seus heróis e heroínas (a separação entre amantes, ditada quer pela morte quer pela 

guerra) inspiravam agora uma grande parte da sua poesia mais lírica como, por 

exemplo, a elegia de ‘E.W.’ junto da campa de Augusta, “The linnet in the rocky dells, 

...”, datada de 1 de Maio.112 Mas o seu próprio destino é aflorado nos poemas que Emily 

dirige à sua musa  a Imaginação  e que ela apelida de “God of Visions” e de “my 

Comforter” 113, assim como em outros que lamentam o progressivo afastamento entre 

ela e Charlotte (por exemplo, “Come, walk with me, ...” 114). 

Na verdade, parece ter-se instalado um certo conflito de interesses entre, por um 

lado, a necessidade de privacidade para escrever sentida por Emily e, por outro, a 

necessidade de exercer actividades exteriores reivindicada por Charlotte. Emily não 

estava interessada em voltar a ensinar, mesmo que fosse na escola particular de suas 

irmãs; mas estava, no entanto, disposta a encarregar-se ela própria de todas as tarefas 

domésticas que estivessem envolvidas na concretização do projecto. 

 Deste modo, Charlotte decide abrir uma escola mais pequena no próprio Curato 

(em vez de uma academia num centro urbano como York ou Leeds), começando apenas 

com cinco ou seis raparigas; durante os meses de Primavera e Verão, Charlotte mandou 

inclusivamente imprimir cartões e folhetos para publicitar “The Misses Brontë’s 

Establishment ...” e escreveu a Ellen Nussey e a Miss Wooler para obter ajuda no 

recrutamento de alunas. Mas os meses foram passando sem que nenhuma inscrição 

fosse feita, o que na altura era facilmente compreensível devido à enorme distância a 

que Haworth se encontrava de qualquer centro populacional: 

 

I  Emily & Anne are truly obliged to you for the efforts you have made in our 

behalf  [...] but there are no pupils to be had  We have no present intention 

however of breaking our hearts on the subject  still less of feeling mortified at 

defeat [...] 115 

 

Apesar de tudo, Charlotte sente-se cada vez inútil e impotente, sem perspectiva alguma 

tanto no campo profissional como no amoroso. A sua existência passou a centrar-se de 

                                                 
111 O que nos poderá indicar que a sua obsessão por Gondal teria perdurado até com a publicação de 

Poems em 1846 e Wuthering Heights em 1847. 
112 Poema intitulado “Song”. Ver Roper e Chitham: 1995, p. 152. 
113 “To Imagination”, 3 de Setembro de 1844. Ver Roper e Chitham: 1995, p. 153. 
114 Poema não datado. Ver Roper e Chitham: 1995, p. 197. 
115 Carta a Ellen Nussey, 2 de Outubro de 1844. Cf. Barker: 1997, p. 123. 
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forma doentia numa correspondência fútil com Monsieur Heger e num desejo obsessivo 

de regressar a Bruxelas para poder ver uma última vez o seu professor: 

 

Oh it is certain that I shall see you again one day [...] it must be  for as soon as 

I have earned enough money to go to Brussels I will go there  and I will see 

you again even if it is only for a moment.116 

 

Apenas a ele se aventurava a confessar as suas ambições mais íntimas, como acontece 

nesta carta em que ela parece já antever o tema do seu romance, Villette, mostrando 

embora algum pessimismo quanto ao seu futuro como escritora: 

 

I would not know this lethargy if I could write [...] I would write a book and I 

would dedicate it to my literature master  the only master I have ever had  to 

you Monsieur. I have told you in French how much I respect you  [...] I would 

like to say it once in English  it cannot be  it must not be thought of  the 

career of letters is closed to me [...] 117 

 

Charlotte escreveu a Constantin Heger pelo menos seis vezes entre a Primavera 

de 1844 e o Inverno de 1845. Inicialmente, ele respondia-lhe com missivas curtas mas 

depois, possivelmente alarmado com o ardor e as exigências dela, proíbe-a de abordar 

assuntos pessoais e de lhe escrever mais do que uma vez em cada seis meses, até que 

por fim deixa de responder às cartas de Charlotte. Mas esta tinha-se tornado cada vez 

mais desesperada e consequentemente mais indiscreta nas suas expressões de afecto: 

 

Day and night I find neither rest nor peace  if I sleep I have tortured dreams in 

which I see you always severe, always gloomy and annoyed with me [...] If my 

master withdraws his friendship entirely from me I will be completely without 

hope [...] you once showed me a little interest when I was your pupil in Brussels 

 and I cling on to preserving that little interest  I cling on to it as I cling on to 

life ...118 

 

Verdadeiras súplicas de atenção e de amor, em que Charlotte exprime igualmente a sua 

necessidade de reconhecimento literário, estas cartas constituíam na época provas 

embaraçosas de um amor ilícito. Assim, Heger mais uma vez não responde, nem mesmo 

quando recebe outro apelo em Maio desse ano. Obrigada a sofrer a sua dor e a sua 

humilhação em privado, Charlotte envia a sua última carta a Heger em Novembro de 

1845: 

                                                 
116 Carta dirigida a Constantin Heger, 24 de Julho de 1844. Cf. Barker: 1995, p. 440. 
117 Id. Ibid. Cf. Barker: 1995, p. 441 (a ênfase é nossa). 
118 Carta a C. Heger, 8 de Janeiro de 1845. Cf. Barker: 1997, pp. 124-125. 
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I tell you frankly [...] that I have tried to forget you, for the remembrance of a 

person whom one believes one will never see again but whom, nevertheless, 

one esteems highly, harasses the spirit too much. [...] I have done everything, I 

have sought occupations, I have forbidden myself completely the pleasure of 

speaking about you  even to Emily, but I cannot conquer either my regrets or 

my impatience  and that is humiliating  not to be master of one’s own 

thoughts, to be slave to a regret, a memory, slave to a dominant and fixed idea 

which tyrannises the spirit. Why cannot I have exactly as much friendship for 

you as you have for me  neither more nor less? [...] 119 

 

Nesta longa e insistente correspondência com o seu professor, Charlotte tinha mostrado 

a mesma devoção servil e sofrido a mesma humilhação que a sua heroína, Mina Laury, 

em relação ao prepotente Zamorna.120 A sua poesia datada deste período também tende 

a explorar este tipo de relacionamento desigual entre homem e mulher e, em pelo menos 

um caso, parece ter originado directamente da experiência pessoal de Charlotte, como 

acontece no poema intitulado “At first I did attention give”, que descreve exactamente 

os seus sentimentos em relação a Heger.121 

 Em 1845, quando John Henry Newman, fundador do movimento de Oxford, se 

converte ao catolicismo, e quando estala a terrível fome na Irlanda, o reverendo Arthur 

Nicholls é admitido em Haworth como novo adjutor de Patrick Brontë. Enquanto 

Charlotte vivia provavelmente o pior período da sua existência, julgando-se condenada 

a uma vida vazia, isolada, inerte e sem estímulos de nenhuma espécie, 

 

[...] meantime life wears away  I shall soon be 30  and I have done nothing 

yet  Sometimes I get melancholy  at the prospect before and behind me [...] 

There was a time when Haworth was a very pleasant place to me, it is not so 

now  I feel as if we were all buried here  I long to travel  to work to live a 

life of action [...] 122 

 

seu pai, Patrick Brontë, estava tão sobrecarregado de trabalho na paróquia de Haworth 

que a chegada de um novo pároco, em Maio de 1845, pareceu aliviar as preocupações 

                                                 
119 Carta a C. Heger, 18 de Novembro de 1845. Cf. Barker: 1997, pp. 138-139 (a ênfase é nossa). 
120 Ver subcapítulo 1.1 da Parte II desta dissertação. 
121 “Attention rose to interest soon / Respect to homage changed / [...] I gave entire affection now / I gave 

devotion sure / And strongly took root and fast did grow / One mighty feeling more / The truest love that 

ever heart Felt [...]”. Poema escrito em Janeiro de 1845. Ver  Winnifrith (ed.), The Poems of Charlotte 

Brontë, 1984, pp. 336-338. Uma versão corrigida da última parte do poema foi incluída em Jane Eyre, 

onde aparece na forma de uma ‘canção’ (pp. 274-275). 
122 Carta a Ellen Nussey, 24 de Março de 1845. Cf. Barker: 1997, p. 126 (a ênfase é nossa). A depressão 

de Charlotte parece ter sido agravada pela notícia da partida iminente de Mary Taylor que, depois de 

muitas mudanças de planos, decidiu finalmente emigrar para a Nova Zelândia em Março desse ano. 

Segundo Juliet Barker, “The sort of wealth which Charlotte wanted would have given her the leisure and 

financial freedom to indulge her artistic preferences and travel widely: unless she married a man with a 

fortune, it was out of the question.” (Cf. The Brontës: 1995, p. 448). 



VISÃO DA ‘TERRA PROMETIDA’ – A EXPERIÊNCIA DE BRUXELAS 

 279 

familiares. Arthur Bell Nicholls, um irlandês de vinte e seis anos, oriundo de Belfast, 

‘Bachelor of Arts’ e recentemente ordenado, pareceu-lhes respeitável e consciencioso. 

Embora a sua chegada tenha passado um pouco despercebida, as primeiras impressões 

de Charlotte  que se mostrava usualmente crítica ou sarcástica em relação aos curas  

foram surpreendentemente favoráveis: “Papa has got a new Curate lately, a Mr Nicholls 

from Ireland [...] he appears a respectable young man, reads well, and I hope will give 

satisfaction.” 123 E, de facto, poucos meses depois já ele tinha assumido praticamente 

todos os deveres oficiais de Patrick, um sinal óbvio da confiança que este depositou 

nele. 

 O estado de espírito de Charlotte durante os dois ou três anos que se seguiram ao 

seu regresso definitivo de Bruxelas aparece descrito de forma fiel, se bem que 

encobertamente simbólica, num longo poema intitulado “Frances”. Uma jovem, 

atormentada pela dor e pelo desespero, não consegue dormir durante a noite na mansão 

que a parece enclausurar e abafar; perseguida por pesadelos de uma vida solitária, sem 

perspectivas e sem amor (pelo menos, correspondido), ela acaba por reagir e tomar uma 

resolução: reunir forças e partir para longe daquele cativeiro: 

 

God help me in my inward pain / [...]My love wakes no love again, / My 

humble hopes to nothing melt. / [...] ‘Must it be so? Is this my fate?’ / [...] drop 

by drop, the cup of joy, / [...] sank to dregs [...] / Though lightning-struck, I 

must live on / [...] My unused strength demands a task; / Travel, and toil, and 

full exertion / [...] 124 

 

Também nesse ano, em que Benjamin Disraeli publica Sybil or the Two Nations  

e Thomas De Quincey 'Suspiria de Profundis' 125, Anne deixa o seu posto em Thorp 

Green e regressa a casa, sendo Branwell demitido das suas funções quando a sua ligação 

amorosa com a senhora Robinson é descoberta.126 Em meados de Junho de 1845, 

quando Branwell e Anne tinham regressado a Haworth para gozar as suas férias de 

                                                 
123 Carta dirigida a Mrs Rand, esposa do anterior ‘National School Master’ de Haworth, 26 de Maio de 

1845. Cf. Barker : 1997, p. 128. 
124 “She will not sleep for fear of dreams”, poema iniciado em 1843. Cf. Winnifrith: 1984, pp. 22-30 (a 

ênfase é nossa). 
125 O maior, embora inacabado, sucesso de De Quincey (1785-1859) foi este estudo psicológico sobre a 

faculdade de sonhar em “Suspiria de Profundis”, e também “The English Mail Coach” (1849), em que ele 

demonstra como as experiências e os sofrimentos da infância se cristalizam nos sonhos em símbolos, que 

podem formar e educar a personalidade daquele que sonha e podem também dar origem à literatura – 

como ‘poesia’ ou “impassioned prose”. De Quincey e este seu estudo parecem ter causado uma forte 

impressão nos irmãos Brontë (sobretudo em Branwell). 
126 Embora a poesia de Branwell durante este período, e ainda um último fragmento em prosa "And the 

Weary are at Rest", pareçam reflectir esta versão da história, não existem provas concretas daquilo que 

realmente sucedeu na casa dos Robinson. 
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Verão, esta tinha informado a família de que tinha entregue a sua demissão e que não 

pensava voltar a Thorp Green.127 Mas as suas razões para esta atitude só seriam 

verdadeiramente esclarecidas mais tarde. É por esta altura que Emily e Anne resolvem 

fazer uma pequena excursão à antiga cidade de York, para onde viajam de comboio. 

Um dia depois do regresso de suas irmãs a Haworth, Charlotte inicia uma visita 

de três semanas a Hathersage, onde Ellen se encontrava, e que influenciaria 

consideravelmente a sua concepção de Jane Eyre, nomeadamente o dilema missionário 

de St John Rivers (baseado provavelmente no de Henry Nussey). Também em “The 

Missionary”, um poema datado desta altura, Charlotte descreve o sofrimento de um 

homem forçado a deixar a mulher que ama para se tornar missionário no ultramar.128 

Além disso, a localidade de Hathersage e todo o seu cenário surgiriam de forma 

proeminente no seu romance (incluindo o apelido da própria heroína, ‘Eyre’). 

Em York, enquanto Anne se deliciava com a vista dos monumentos (entre os 

quais, ‘York Minster’), Emily tinha dado preferência a uma recriação de Gondal com 

Anne: 

 

Anne and I went our first Journey by ourselves together  leaving Home on the 

30th of June [...] sleeping at York  returning to Keighley [...] sleeping there and 

walking home [...] we enjoyed ourselves very much [...] and during our 

excursion we were Ronald Macelgin, Henry Angora, Juliet Augusteena, [...] 

escaping from the Palaces of Instruction to join the Royalists [...] 129 

 

O optimismo de Emily reflectia o seu contentamento pelo facto de se sentir 

absolutamente livre e, talvez mais importante, por se sentir realizada como escritora. 

Esta fase da sua vida era aparentemente uma de confiança pessoal e de grande 

actividade literária, como sobressai do seu diário: 

 

The Gondals still flourish bright as ever [...] I am at present writing a work on 

the First Wars  Anne has been writing some articles on this and a book by 

Henry Sophona  We intend sticking firm by the rascals as long as they delight 

us which I am glad to say they do at present [...] 130 

 

No entanto, Emily não se deve ter apercebido de que Anne já não partilhava o 

seu entusiasmo por Gondal. Nos últimos meses da sua estada em Thorp Green, a poesia 

                                                 
127 Anne deixou Thorp Green “of her own accord” por volta do dia 12 de Junho de 1845. Cf. Chitham, A 

Life of Anne Brontë, Op. Cit., p. 118. 
128 “Plough vessel, plough the British main”. Cf. Winnifrith: 1984, pp. 67-71. 
129 Emily Jane Brontë, ‘Diary Paper’, 30 de Julho de 1845. Barker: 1995, p. 451 (a ênfase é nossa). 
130 Emily Jane Brontë, ‘Diary Paper’, 30 de Julho de 1845. Cf. Barker: 1995, pp. 453-454 (a ênfase é 

nossa). 
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de Anne tinha-se tornado progressivamente mais autobiográfica e também de tom mais 

pessimista. Apesar de tudo, ela tinha ainda conseguido encontrar alguma consolação no 

mundo imaginário, um refúgio da realidade, como transparece neste poema: “Call me 

away; there’s nothing here, / That wins my soul to stay; [...] To our belovèd land I’ll 

flee / Our land of thought and soul, [...]”.131 Mas, por volta do dia 1 de Junho, tinha 

entrado num estado de depressão e de descontentamento consigo própria que apenas a 

sua devoção religiosa podia atenuar  “Oppressed with sin and woe, / A burdened heart 

I bear, / [...] With this polluted heart, / I dare to come to Thee, [...]”.132 No seu diário 

também aparecem referências à sua crescente desilusão com Gondal: "[...] The Gondals 

are at present in a sad state [...] The Gondals in general are not in first rate playing 

condition  will they improve?” 133 O seu afastamento em relação ao mundo imaginário 

criado juntamente com Emily parece reflectir o crescente distanciamento entre as duas 

irmãs, ao ponto de elas não partilharem sequer a informação sobre o que cada uma 

estava a escrever; tal como o diário de Anne deixa transparecer, nomeadamente na sua 

breve referência à elaboração de um eventual romance: 

 

Emily is engeaged in writing the Emperor Julius’s life [...] She is writing some 

poetry too I wonder what it is about  I have begun the third volume of 

passages in the life of an Individual, I wish I had finished it [...] 134 

 

Mas a sua depressão parece dever-se também a razões de ordem mais pessoal, 

possivelmente a algo desagradável que se terá passado em Thorp Green: 

 
[...] I was then at Thorp Green and now I am only just escaped from it [...] but 

during my stay I have had some very unpleasant and undreamt of experience of 

human nature [...] I for my part cannot well be flatter or older in mind than I 

am now [...] 135 

 

                                                 
131 Poema escrito em 24 de Janeiro de 1845. Ver Chitham: 1979, p. 107. 
132 Poema escrito em 1 de Junho de 1845 e intitulado, ironicamente, “Confidence”. Ver Chitham: 1979, 

p.114. 
133 Anne Brontë, ‘Diary Paper’, 31 de Julho de 1845. Cf. Barker: 1995, pp. 454-455. 
134 Anne Brontë, ‘Diary Paper’, Id. Ibid., p. 454 (a ênfase é nossa). O romance em gestação, intitulado 

inicialmente “Passages in the Life of an Individual”, seria uma primeira versão de Agnes Grey. Edward 

Chitham coloca, no entanto, outras hipóteses: “ It ... seems that in mid-year [1845] Anne must be writing 

both Gondal work (Henry Sophona) and a first version of Agnes Grey. Either may qualify for the title 

‘Passages in the Life of an Individual’ for both are biography.” (Cf. The Life of Anne Brontë, p. 125). 
135 Anne Brontë, ‘Diary Paper’, Id. Ibid., p. 455 (a ênfase é nossa, excepto a parte a negrito que é da 

própria autora). Este excerto sugere que Anne estava consciente das relações entre Branwell e a sua 

patroa, Mrs Robinson, e que um crescente sentimento de indignação e de repulsa a tinha levado a pedir a 

demissão. 
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Apesar da proximidade entre Anne e Emily, esta não parece ter-se mostrado solidária 

com a tristeza e a falta de entusiasmo de sua irmã durante este período. Pelo contrário, 

Emily comporta-se de forma quase egoísta e insensível ao descrever o seu próprio 

estado de espírito (descrição que revela que ela teria atingido já por esta altura uma 

certa paz ou resignação): 

 

I am quite contented for myself  not as idle as formerly, altogether as hearty 

and having learnt to make the most of the present [...] merely desiring that 

everybody could be as comfortable as myself and as undesponding [...] 136 

 

Estes excertos dos diários de Anne e de Emily parecem querer omitir um dos 

acontecimentos que mais terá afectado a harmonia da família Brontë durante este 

período, mas que funcionou em certa medida como o catalisador que teria precipitado a 

escrita dos seus romances. A 17 de Julho, Branwell deixa inesperadamente a família 

Robinson em Thorp Green, recebendo logo de seguida uma ameaçadora carta de 

despedimento do seu patrão, o reverendo Edmund Robinson, 

 

[...] intimating that he had discovered his proceedings which he characterised as 

bad beyond expression and charging him on pain of exposure to break off 

instantly and for ever all comunication with every member of his family [...] 137 

 

Embora Emily, Charlotte e Patrick Brontë tivessem ficado chocados com a notícia, 

Anne já parecia ter esperado um desfecho semelhante. Como os Robinson se 

recusassem a facultar uma explicação para o sucedido, Branwell acabou por confessar 

ter tido uma relação adúltera com a sua patroa e mãe do seu pupilo, Lydia Robinson. 

Esta versão dos acontecimentos é corroborada por uma carta que Branwell teria enviado 

a um velho amigo, onde o põe ao corrente dos factos: 

 

[...] This lady (though her husband detested me) showed me a degree of 

kindness which [...] ripened into declarations of more than ordinary feeling. My 

admiration of her mental and personal attractions, [...] although she is seventeen 

years my senior, all combined to an attachment on my part, and led to 

reciprocations which I had little looked for. During nearly three years I had 

daily ‘troubled pleasure, soon chastised by fear’ [...] 138 

 

                                                 
136 Emily Brontë, ‘Diary Paper’, 31 de Julho de 1845. Cf. Barker: 1995, p. 455-456 (a ênfase é nossa). 
137 Carta de Charlotte a Ellen Nussey, 31 de Julho de 1845. Cf. Barker: 1997, p. 134. 
138 Carta dirigida a Francis H. Grundy, Outubro de 1845. Cf. Barker: 1995, p. 458. Esta e outras cartas 

(nomeadamente a John Brown, o sacristão de Haworth) mostram que a ligação de Branwell com Lydia 

Robinson teria começado surpreendentemente cedo, ou seja, poucos meses depois da chegada daquele 

(em Janeiro de 1843) a Thorp Green. 
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Desde a infância que Branwell Brontë se sentia fascinado pelos temas do adultério e da 

sedução; o seu alter-ego, ‘Northangerland’, era um praticante consumado de ambos os 

delitos. É, por isso, possível que ele tivesse inventado a história da sua ligação com Mrs 

Robinson com o objectivo de encobrir de forma romântica um crime mais mundano ou 

hediondo (roubo, fraude ou mesmo pedofilia).139 De qualquer modo, Anne  que viveu 

sob o mesmo tecto durante esses anos  nunca desconfiou de nada, a não ser mais para o 

final da sua estada em Thorp Green. Os seus poemas ‘gondalianos’ deste período 

parecem, no entanto, reflectir de forma encoberta o relacionamento de Branwell com 

Lydia Robinson; é o caso de “Lines inscribed on the Wall of a Dungeon ...” e também 

de “Call me Away”.140 

 Estes acontecimentos e a consequente crise emocional vivida por Branwell não 

parecem ter inibido a sua veia poética; muito pelo contrário; provavelmente teria 

existido até um ‘Thorp Green notebook’, à semelhança do de ‘Luddenden Foot’, onde 

ele teria anotado os seus poemas. Um deles, inspirado por “View from the Top of Black 

Comb” de Wordsworth, surge como resultado da sua observação das ruínas de 

Fountains Abbey e da vista panorâmica reminescente das paisagens ‘angrianas’ (“Oer 

Grafton Hill the blue heaven smiled serene”).141 Um outro poema é ainda mais 

autobiográfico e parece ter resultado de um incidente com Mrs Robinson, em que ela 

mostra a Branwell o seu auto-retrato (“I saw a picture, yesterday”): “Ah Lady if to me 

you give / The power your sketch to adorn / [...] Ide give a calm to one whose heart / 

has banished calm from mine.”142 É provável que a própria Mrs Robinson tivesse 

encorajado os esforços literários de Branwell; nos últimos meses que passa em Thorp 

Green, ele chega a publicar alguns poemas na Yorkshire Gazette, de entre os quais se 

destacam dois novos sonetos intitulados “The Emigrant”, inspirados pela recente vaga 

de emigrações que resultou da crise económica e social na Inglaterra e na Irlanda, “the 

hungry forties”.143 

                                                 
139 Esta hipótese é pouco provável já que, e como salienta Juliet Barker, “Even Branwell [...] could not 

have been so foolhardy as to think that his sisters and, above all, his clergyman father, would find 

adultery with his employer’s wife a more acceptable reason for dismissal than simple debauchery, debt, 

theft or fraud.” (Cf. The Brontës: 1995, p. 459). 
140 Poemas escritos, respectivamente, a 16 de Dezembro de 1844 e a 24 de Janeiro de 1845. Cf. Chitham: 

1979, pp. 106-109. 
141 Poema escrito no Verão de 1843 ou 1844. Cf. Barker: 1995, p. 468. 
142 Poema escrito por volta de 1843 ou 1844. Ver Winnifrith: 1983, p. 157-158. 
143 Poema escrito em 26 de Maio de 1845 e publicado a 7 de Junho. Ver Winnifrith: 1983, p. 156 (“The 

Emigrant. I” e “The Emigrant. II”). 
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 A reacção de Branwell ao seu súbito e escandaloso despedimento parece ter sido 

caracteristicamente dramática, tal como Charlotte a descreve a Ellen Nussey: “We have 

had sad work with Branwell since  he thought of nothing but stunning or drowning his 

distress of mind  no one in the house could have rest [...]”.144 Esta nota sugere que 

Branwell procurou esquecer os seus desaires amorosos refugiando-se no consumo de 

ópio e de álcool. O seu estado de agitação está também presente no poema intitulado 

“Lydia Gisborne” (em letras gregas): “[...] When will this restlessness / Tossing in 

sleeplessness / Stranger to happiness / Slumbering lie. [...] My home has ta’en its rest / 

In an afflicted breast / That I have often pressed / But  may no more.” 145 Tal como 

este poema indica, o ambiente familiar no Curato de Haworth era de profunda 

condenação; não se tratava do simples facto de Branwell ter cometido um pecado mortal 

ao quebrar o sétimo mandamento, mas de persistir naquela relação ilícita já que o seu 

único desejo era voltar para junto de Mrs Robinson. 

 Paradoxalmente, foi Charlotte quem se mostrou mais severamente crítica em 

relação ao comportamento de Branwell: ela, que sempre tinha sido a mais próxima e 

que, tendo ela própria nutrido uma paixão por um homem casado, melhor podia 

compreender o sofrimento do seu irmão. A hostilidade de Charlotte parece ter sido 

causada por um forte sentimento de injustiça face às circunstâncias de ambos; enquanto 

que ela foi forçada a sofrer e a guardar o segredo do seu amor adúltero em absoluto 

silêncio, Branwell fazia questão de alardear a sua dor junto de amigos e familiares; além 

disso, a sua vergonhosa ligação ameaçava prejudicar a reputação da família e as 

legítimas aspirações de alguns dos seus membros.146 O relacionamento de Charlotte 

com o irmão  seu velho aliado de Angria  foi, assim, permanentemente afectado. Ela 

estava convencida de que Branwell nunca faria os esforços necessários para recuperar 

do seu estado de desgraça:  

 

You ask about Branwell; he never thinks of seeking employment and I begin to 

fear that he has rendered himself incapable of filling any respectable station in 

life, besides, if money were at his disposal he would use it only to his own 

injury  the faculty of self-government is, I fear almost destroyed in him.[...] 147 

                                                 
144 31 de Julho de 1845. Barker: 1995, p. 469. A ênfase é nossa. 
145 “Cannot my soul depart ...”, Julho / Agosto de 1845. Cf. Barker: 1995, p. 469-470. 
146 Referimo-nos sobretudo às aspirações de ordem pessoal e profissional de suas irmãs, nomeadamente 

as de Charlotte, que tinha ambicionado abrir uma escola no Curato e que alimentava agora a ideia de 

viajar para Paris em busca de um emprego mais consonante com o seu gosto pessoal por uma vida de 

sofisticação cultural. 
147 Carta dirigida a Miss Wooler, 30 de Janeiro de 1846. Cf. Barker: 1995, p. 471. 
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 No entanto, do ponto de vista literário, Branwell continuava bastante activo. No 

Inverno de 1845, o Halifax Guardian publica dois novos poemas da sua autoria, ambos 

inspirados pelo abrupto desfecho da sua ligação com Mrs Robinson: “Real Rest” (em 

que o sujeito afirma invejar a paz só obtida com a morte)148 e “Penmaenmawr” (que ele 

pretendeu que funcionasse como uma carta à sua Lydia adorada).149 Branwell tinha 

ainda iniciado um projecto bem mais ambicioso: ao ver o potencial oferecido pelo novo 

género do romance como uma actividade rentável, toma a decisão de escrever um com 

vista a uma eventual publicação, antecipando-se assim em relação às suas irmãs: 

 

I have [...] devoted my hours of time snatched from downright illness, to the 

composition of a three volume Novel  one volume of which is completed [...] 

has been really the result of half a dozen by past years of thoughts about, and 

experience in, this crooked path of life. [...] in the present state of the publishing 

and reading world a Novel is the most saleable article [...] whose composition 

would require the smoking of a cigar and the humming of a tune. [...] 150 

 

O romance de Branwell parece ter sido, na realidade, a reformulação de uma história 

‘angriana’ da sua juventude, escrita por volta de 1837. É a história de Maria, a bela 

esposa do dissoluto William Thurston, e a sua sedução por Alexander Percy, Earl of 

Northangerland. Na nova versão, que Branwell intitula de And the Weary are at Rest, e 

que foi obviamente influenciada pela sua relação com Lydia Robinson, Maria Thurston 

é uma mulher virtuosa, mas carente, que cai involuntariamente nos braços de Percy 

devido à negligência amorosa do seu marido.151 

Este ano de 1845 marca igualmente a importante descoberta feita por Charlotte 

de um pequeno livro manuscrito com poemas de Emily, a quem, juntamente com Anne, 

ela persuade a publicar uma colectânea conjunta de poemas. Posteriormente, cada uma 

das três irmãs decidiria, de igual modo, iniciar a escrita de um romance com vista a uma 

                                                 
148 “I see a corpse upon the waters lie”; poema publicado a 8 de Novembro. Ver Winnifrith: 1983, p. 166. 
149 “These winds, these clouds, this chill November storm”; poema publicado a 20 de Dezembro. Ver 

Winnifrith: 1983, p. 163. 
150 Carta dirigida a J. B. Leyland, 10 de Setembro de 1845. Cf. Barker: 1995, pp. 475-476. A hipótese de 

Branwell se ter antecipado em relação às suas irmãs na escrita de um romance parece-nos refutável. Para 

além de Anne, que tinha escrito já uma parte de “Passages in the Life of an Individual”, é de crer que a 

própria Emily já tivesse por esta altura elaborado pelo menos um ‘esboço’ de Wuthering Heights. 
151 Este fragmento (58 páginas) do romance inacabado de Branwell foi composto por volta de Agosto ou 

Setembro de 1845 (Colecção privada, publicada por J. A. Symington, 1924). “As evidence of Branwell’s 

views on marital infidelity, the book has a biographical if no artistic value. Its importance, however, as it 

relates to his sisters, lies in his avowed purpose in writing it to make money. [...]”. Cf. Winifred Guérin, 

Emily Brontë. A Biography, Oxford University Press: Oxford and New York, 1978, p. 180. 
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eventual publicação, iniciativa possivelmente desencadeada pela intenção já anunciada 

por Branwell.  

 



 

 

1.3  Enfim autoras! – O sonho antigo tornado uma realidade efémera. 

 

No meio de todo o ambiente de doença, depressão e de profunda incerteza sobre 

o futuro que se vivia em Haworth, Emily parecia paradoxalmente feliz, satisfeita e 

bastante ocupada com a sua escrita. Durante o ano de 1845, a sua poesia ‘gondaliana’ 

tinha literalmente florescido, como muitos dos seus melhores poemas sobre essa saga 

atestam: “Cold in the earth and the deep snow piled above thee!” (ou “Remembrance”), 

“Death that struck when I was most confiding”, “How beautiful the Earth is still” (ou 

“Anticipation”) e “Silent is the House – all are laid asleep” (ou “Julian M. and A.G. 

Rochelle”).1 

O primeiro, um dos mais famosos poemas de amor escritos por Emily, é um 

lamento elegíaco que uma das suas heroínas preferidas (Rosina Alcona) dirige ao seu 

amado já falecido (Julius Brenzaida). No segundo poema, Emily desenvolve uma 

metáfora da vida e da morte e, no final, apresenta a sua crença na recorrência vital de 

todos os seres. O terceiro poema surge na forma de um diálogo entre a Terra e o sujeito 

poético que, além de afirmar a sua lealdade àquele elemento, reafirma a filosofia de 

negação implícita na moral estóica da própria Emily. E, finalmente, o quarto poema 

(uma longa primeira versão de “The Prisoner”) descreve o cativeiro da jovem A.G. 

Rochelle e a sua poderosa e intensamente emocional visão libertadora da morte perante 

Julian M., o seu captor.2 Outro poema de Emily, escrito por esta altura e intitulado “The 

Philosopher”, é um diálogo entre um vidente e um filósofo, em que este se declara 

desesperadamente incapaz de atingir a harmonia interior, ou espiritual, por ele almejada 

e vislumbrada na sua visão revelatória, o que o leva a desejar a própria morte.3 

 Se anteriormente as três irmãs tinham partilhado a sua escrita umas com as 

outras, lendo e corrigindo as respectivas composições conjuntamente, há já algum 

                                                 
1 Poemas escritos, respectivamente, a 3 de Março, a 10 de Abril, a 2 de Junho e a 9 de Outubro de 1845. 

Ver Roper e Chitham: 1995, pp. 166-167, 167-168, 173-175 e 176-181. 
2 Segundo Juliet Barker, “These lines are frequently cited to prove that Emily was a mystic, undergoing 

the same sort of personal revelation as St John of the Cross or St Teresa of Avila. [...] the vision is a 

visitation of a ‘Benignant Power’ which she characterizes here, and indeed elsewhere, as a personification 

of hope or imagination.” (Cf. Barker: 1995, p. 482). 
3 “Enough of Thought, Philosopher”, Fevereiro de 1845. Cf. Roper e Chitham: 1995, pp. 164-166. O 

poema poderá ter resultado de uma crise de identidade ou de um dilema religioso (uma crise de fé?) por 

parte da própria autora ou, então, ser parte integrante de um tema puramente ficcional ou fictício. 
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tempo que essa actividade criativa em comum tinha cessado (em parte, devido ao 

secretismo natural de Emily); Charlotte dá-nos precisamente conta disso: 

  

[...] formerly we used to show to each other what we wrote, but of late years 

this habit of communication and consultation had been discontinued; hence it 

insued, that we were mutually ignorant of the progress we might respectively 

have made.4 

 

Mesmo Anne, a fiel colaboradora de Emily no mundo imaginado de Gondal, não tinha 

tido acesso aos poemas mais recentes de sua irmã (“[Emily] is writing some poetry ... I 

wonder what it is about.”).5 Mas um dia, no Outono de 1845, Charlotte descobre 

acidentalmente um caderno manuscrito contendo poesia escrita com a letra de Emily; 

embora não surpreendida com o achado, pois tinha conhecimento da actividade poética 

de sua irmã, o conteúdo do pequeno caderno deixa-a quase extasiada: 

 

[...] something more than surprise seized me,  a deep conviction that these 

were not common effusions, nor at all like the poetry women generally write. I 

thought them condensed and terse, vigorous and genuine. To my ear, they had 

also a peculiar music  wild, melancholy, and elevating.6 

 

Apesar da extrema dificuldade na leitura dos poemas (redigidos numa letra de imprensa 

minúscula, ao estilo de Gondal) e do sentimento de culpa pelo facto de se ter 

intrometido no mundo secreto (“the world within”) de sua irmã, Charlotte reconhece de 

imediato a força e a qualidade neles presentes  “[...] the startling excellence [of 

Emily’s poems] stirred my heart like a trumpet when I read them alone and in secret.”7 

E, de facto, a contínua qualidade e a profundeza filosófica crescente dos poemas que 

Emily tinha produzido ao longo desses últimos dezoito meses provam que ela se 

encontrava claramente no auge dos seus poderes poéticos. 

O entusiasmo que esta descoberta proporcionou a Charlotte numa altura 

particularmente difícil da sua vida, parece ter revertido na ambiciosa tarefa de tentar 

publicar a obra de Emily. Convicta de que a sua missão naquele momento era a de dar a 

conhecer ao mundo os dons excepcionais de Emily, Charlotte continuaria a caracterizá-

los bastante mais tarde como únicos e distintivos entre aqueles exibidos normalmente 

pelas poetisas:  

                                                 
4 Charlotte Brontë, “Biographical Notice of Ellis and Acton Bell” [1850], Wuthering Heights, Oxford 

University Press, 1988, p. 359 (a ênfase é nossa).  
5 Anne Brontë, ‘Diary Paper’, 31 de Julho de 1845. Ver p. 281 desta dissertação. 
6 C. Brontë, “Biographical Notice ...”, Op. Cit., p. 359 (a ênfase é nossa). 
7 Carta a William Smith Williams, Setembro de 1848. Cf. Katherine Frank, Op. Cit., p. 13. 
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[...] I know no woman that ever lived – ever wrote such poetry before – 

Condensed energy, clearness, finish – strange, strong pathos are their 

characteristics – utterly different from the weak diffusiveness – the laboured yet 

most feeble wordiness [...] which dilute the writings of even very popular 

poetesses [...] 8 

 

No entanto, a reacção de Emily à indiscreta revelação de Charlotte foi de violenta 

indignação, acompanhada de uma recusa intransigente em publicitar os secretos eflúvios 

da sua alma, como sua irmã tão bem descreveria: 

 

My sister Emily was not a person of demonstrative character, nor one, on the 

recesses of whose mind and feelings, even those nearest and dearest to her 

could, with impunity, intrude unlicensed; it took hours to reconcile her to the 

discovery I had made, and days to persuade her that such poems merited 

publication. [...] 9 

 

Com a sua habitual força de vontade e capacidade argumentativa, Charlotte 

consegue não só apaziguar mas também por fim convencer Emily. E, para sua surpresa, 

a própria Anne assumiria o papel de pacificadora ao sacrificar voluntariamente os seus 

poemas mais pessoais ao olhar alheio; sacrifício esse que é reconhecido por Charlotte de 

uma forma um tanto ou quanto condescendente e em termos que nos dão a entender que 

aquelas composições não possuíam em comparação nada de extraordinário: 

 

Meantime, my younger sister quietly produced some of her own compositions, 

intimating that since Emily’s had given me pleasure, I might like to look at hers 

[...] I thought that these verses too had a sweet sincere pathos of their own. 10 

 

Durante o ano de 1845, Anne tinha produzido efectivamente algumas composições de 

cunho acentuadamente pessoal e/ou filosófico, entre as quais “O God! If this indeed be 

all”, “While on my lonely couch I lie” (ou “Dreams”) 11, “Oppressed with sin and woe” 

(ou “Confidence”), “When sinks my heart in hopeless gloom” (ou “Views of Life”) e 

“In all we do, and hear, and see” (ou “Vanitas Vanitatis ...”).12 Estes poemas reflectem 

uma mudança de tom, fruto de um período de dúvida, de pessimismo e de desencanto na 

vida de Anne, em que ela – mais lúcida e experiente – se apercebe que, a par do seu 

infortúnio pessoal, 

                                                 
8 Carta a William Smith Williams, Setembro de 1848. Cf. Barker: 1997, p. 207. A ênfase é nossa. 
9 C. Brontë, “Biographical Notice ...”, Op. Cit., p. 360. A ênfase é nossa. 
10 C. Brontë, id.ibid. A ênfase é nossa. 
11 Esta composição, em particular, revela alguma influência do poema de William Wordsworth "I 

wondered lonely as a cloud". 
12 Poemas escritos entre Maio e Setembro de 1845. 
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If friendship’s solace must decay / [...] And love must keep so far away / [...] 

toiling without gain, / The slave of others’ will [...] 

The dream of happiness destroyed, / To find myself unloved, alone [...] 

I feel that I am weak, / And prone to every sin [...] 13 

 

o mundo à sua volta não parece ter melhorado e que os erros cometidos pelos homens 

persistem 

[...] my keener sight / ... clearly sees a world of woes / [...] flattering Falsehood / 

[...] then I knew / That hope was all a dream [...] 

In all we do, ... / Is restless toil and vanity; [...] Pleasure but doubles future pain; 

/ And joy brings sorrow in her train.14 

 

Anne produziu ainda alguma ficção ‘gondaliana’ durante este período e um ou dois 

poemas podem exemplificar essa fase ‘regressiva’ (1845-46), durante a qual a sua 

poesia parece ser motivada pelo desejo de reter, apesar de tudo, a sua ligação a Emily 

através de Gondal. É o caso de “We know where deepest lies the snow” (ou “Song”) e 

de “O weep not, love! each tear that springs” (ou “Parting address from Z. Z. to A. 

E.”).15 

No decurso da sua tarefa de publicação, Charlotte foi obrigada a fazer duas 

importantes concessões a Emily: por um lado, o texto de alguns poemas seria alterado 

por forma a que não restasse nenhuma referência a Gondal 16 e, por outro, a verdadeira 

identidade das autoras teria de ser disfarçada pela adopção de pseudónimos. Esta última 

exigência era a condição sine qua non do consentimento dado tanto por Emily como 

pela própria, e recatada, Anne. Pessoalmente, Charlotte teria talvez preferido não o fazer 

devido ao seu gosto pelo reconhecimento público.17 Mas embora Charlotte pudesse 

agora finalmente concretizar o antigo e ambicionado sonho de um dia ver a sua obra 

publicada, estava igualmente consciente dos problemas que uma autoria assumidamente 

feminina poderia enfrentar na sociedade de então: 

 

                                                 
13 Cf. Chitham, The Poems of Anne Brontë, Op. Cit., pp. 111-114 (a ênfase é nossa). 
14 Cf. Chitham, Op. Cit., pp. 115-119, 123-124 (a ênfase é nossa). 
15 Poemas compostos, respectivamente, a 3 de Setembro e a 1 de Outubro de 1845. Cf. Chitham, pp. 121, 

125-126. 
16 Como afirma Winifred Gérin, “The problems publication presented to her were not the same as for her 

sisters. Half her completed work was on Gondal themes, and, without explanation, the Gondal characters 

and dramatic sequences could not be given to the public. The names of her dramatis personae and of their 

places of origin must be eliminated and their actions presented to the world rather in the form of ballad 

poetry. [...]”. Cf. Emily Brontë. A Biography, Op. Cit., p. 183. 
17 Esta inclinação de Charlotte seria comprovada na revelação da sua verdadeira identidade quase 

imediatamente após a morte de suas irmãs. 
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We had very early cherished the dream of one day becoming authors. [...] We 

agreed to arrange a small selection of our poems, and, if possible, get them 

printed. Averse to personal publicity, we veiled our own names under those of 

Currer, Ellis, and Acton Bell; [...] because [...] we had a vague impression that 

authoresses are liable to be looked on with prejudice; [...] 18 

 

A própria escolha dos pseudónimos parece ter sido ditada pelo desejo de criar uma 

ambiguidade propositada, até pela vaga androginia sugerida pelos três nomes adoptados 

e que não terá passado despercebida às três irmãs: 

 

[...] the ambiguous choice being dictated by a sort of conscientious scruple at 

assuming Christian names positively masculine, while we did not like to declare 

ourselves women, [...] 19 

 

Mas, das três, Charlotte era talvez aquela cuja experiência própria mais a inclinava para 

a escolha de um pseudónimo masculino, quer pelos conselhos que tinha recebido de 

autores consagrados como Southey, quer devido à sua predilecção por narradores e 

personae masculinos (“[...] critics sometimes use for their [the authoresses’] 

chastisement the weapon of personality, and for their reward, a flattery, which is not 

true praise.”).20 De qualquer forma, os pseudónimos constituíam um encobrimento 

meramente parcial das identidades de Charlotte, Emily e Anne pois elas quiseram, 

apesar de tudo, manter as iniciais dos seus respectivos nomes.21 

 Durante os meses de Outono de 1845, as três irmãs dedicaram-se a seleccionar 

os poemas que iriam ser incluídos na publicação. Charlotte escolheu um total de 

dezanove composições suas; treze delas haviam sido escritas em 1837, altura em que 

tinha beneficiado de um ano especialmente prolífero em Roe Head 22; três outros 

                                                 
18 Charlotte  Brontë, “Biographical Notice ...”, Op. Cit., p. 360. A ênfase é nossa. 
19 C. Brontë, Id. Ibid., p. 360. A ênfase é nossa. 
20 Id. Ibid., p. 360. 
21 O nome ‘Currer’, adoptado por Charlotte, era o do conhecido filantropo Frances Richardson Currer 

(benfeitor da ‘Clergy Daughters’ School’ de Cowan Bridge), mas era também um nome usado por 

Branwell (‘Haworth Currer Warner’) na sua “Life of Warner Howard Warner”, escrita em Fevereiro de 

1838. ‘Ellis’, escolhido por Emily, era o apelido de uma importante família de industriais de Bingley, no 

West Riding, mas também o nome de baptismo de um membro liberal do Parlamento por Bradford, Ellis 

Cunliffe Lister-Kay; ‘Ellis’ era também o primeiro nome da avó paternal irlandesa de Emily, Ellis 

Brunty. O nome ‘Acton’ era já conhecido de Anne aquando da sua estada em Thorp Green e poderá ter-se 

inspirado na poetisa Eliza Acton (1777-1859). O apelido ‘Bell’ pode ter sido sugerido pelo nome do novo 

pároco de Patrick Brontë, Arthur Bell Nicholls ou pelo simples facto de a igreja de Haworth ter 

recentemente adquirido um novo conjunto de sinos (‘bells’). Cf. Juliet Barker: 1995, p. 480. 
22 Podemos salientar os seguintes: “The room is quiet, thoughts alone” (ou “The Teacher’s Monologue”), 

“If thou be in a lonely place” (ou “Stanzas”), “This last denial of my faith” (ou “Apostasy”), “What is she 

writing? Watch her now” (ou  “The Letter”), “Long ago I wished to leave” (ou “Regret”), “Sister, you’ve 

sat there all day” (ou “Presentiment”) e “We take from life one little share” (ou “Winter Stores”). 
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poemas tinham sido compostos respectivamente em 1838, 1839 e 1841 23; os restantes 

três eram provavelmente composições mais recentes (talvez datadas mesmo de 1845).24 

Deste conjunto, o único poema declaradamente autobiográfico é “The Teacher’s 

Monologue”, embora muitos outros pareçam reflectir os seus próprios sentimentos. Três 

composições surgem mais isoladas como ‘story-poems’: são elas “Pilate’s Wife’s 

Dream”, “Winter Stores” e “The Missionary”. As restantes quinze são muito 

provavelmente de origem ‘angriana’, o que indica que Charlotte considerava que o seu 

melhor trabalho tinha sido produzido nos anos áureos das crónicas de Angria.  

No entanto, os últimos poemas por ela escritos a ser ainda incluídos nesta 

primeira edição de Poems revelam uma certa maturidade e complexidade ao reflectirem 

sobre a condição da mulher. Um deles, “Pilate’s Wife’s Dream”, usa um tema 

convencionalmente religioso ou bíblico para introduzir o ponto de vista de uma mulher 

revoltada.25 Em outros dois poemas – “The Wife’s Will” e “The Wood” – 

provavelmente situados no contexto das guerras entre a Inglaterra e a França, uma 

mulher corajosa e fiel ao seu marido oferece-se para o acompanhar na sua perigosa 

travessia do Canal da Mancha.26 

Mas apesar do seu entusiasmo de então, futuramente Charlotte não daria grande 

valor a esta sua contribuição para o volume de poesia. Ao responder a uma carta de uma 

das suas primeiras admiradoras, que desejava adquirir Poems, ela mostra um certo 

desprezo: 

[...] my own share are chiefly juvenile productions written several years ago, 

before taste was chastened or judgement matured  accordingly they now 

appear to me very crude.27  

 

Com Elizabeth Gaskell ela seria ainda mais directa, ou assumidamente sincera, ao 

confessar: “[...] I do not like my own share of the work, nor care that it should be read: 

... Mine are chiefly juvenile productions; the restless effervescence of a mind that would 

not be still. [...]”, criticando a falta de qualidade e de maturidade dos seus poemas 

                                                 
23 São eles, respectivamente: “There’s no use in weeping” (ou “Parting”), “Life, believe, is not a dream” 

(ou  “Life”) e “Some have won a wild delight” (ou “Passion”). 
24 Estes são, respectivamente: “Above the city hung the moon” (ou “Gilbert”), “Not in scorn do I reprove 

thee” (“Preference”) e “Plough, vessel, plough the British main” (ou “The Missionary”). 
25 “I’ve quenched my lamp, I struck it in that start” (não datado). Cf. Winnifrith, The Poems of Charlotte 

Brontë, Op. Cit., pp. 3-8. 
26 “Sit still – a word – a breath may break” (não datado) e “But two miles more and then we rest!” (não 

datado). Cf. Winnifrith: 1984, pp. 16-22. 
27 Charlotte Brontë, numa carta dirigida a Miss Alexander, 18 de Março de 1850. Cf. Barker: 1995, pp. 

480-481. 
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através de uma interessante imagem marítima  “in those days, the sea too often 

‘wrought and was tempestuous’ and weed, sand, shingle  all turned out in the tumult. 

[...]” 28 

 Em profundo contraste com Charlotte, tanto Emily como Anne seleccionaram 

poemas de data muito mais recente. Anne escolheu vinte e um poemas, todos eles 

escritos a partir de 1840 e, à excepção de apenas um 29, desde a sua estada em Thorp 

Green; dezassete tinham sido escritos nos últimos três anos, especialmente em 1845; 

cerca de metade dos poemas eram de cariz autobiográfico ou de índole religiosa e os 

restantes retirados das sagas ‘gondalianas’.30 

 Emily também contribuiu para o volume de poesia com vinte e uma 

composições suas; as duas mais antigas tinham sido escritas em 1839, mas a grande 

maioria (catorze no total) nos últimos dois anos; apenas seis poemas foram retirados do 

caderno contendo poesia de Gondal (manuscrito B) e os restantes quinze foram 

escolhidos do manuscrito dedicado à poesia considerada de índole mais pessoal 

(manuscrito A).31 Roper e Chitham salientam que 

 

The selection that Emily made for 1846 includes some of her best poems, 

fifteen of them from A (almost half the A poems) and six from B. In view of 

her initial resentment (...) it is surprising that she chose to publish some of the 

most apparently self-revealing poems [...] Fourteen of the chosen poems date 

from 1844 and 1845, [...] 32 

 

 Emily teve o cuidado adicional de retirar do texto dos seus poemas toda e qualquer 

referência ao subtexto ‘gondaliano’, sobretudo nas composições escritas ainda em 1845: 

isso nota-se em “Cold in the earth  and the deep snow piled above thee!” e 

                                                 
28 Charlotte Brontë, numa carta dirigida a Elizabeth Cleghorn Gaskell, a 26 de Setembro de 1850. Cf. 

Barker: 1995, p. 481. 
29 “Self Congratulation” (ou “Maiden, thou wert thoughtless once”), 1 de Janeiro de 1840. 
30 Anne contribuíu com os seguintes poemas: datados de 1840 (“Appeal” e “Self-Congratulation”), de 

1842 (“To Cowper” e “Lines composed in a Wood on a Windy Day”), de 1843 (“Music on Christmas 

Morning”, “The Doubter’s Prayer”, “A Word to the Elect”, “Past Days”, “The Consolation” e “The 

Captive Dove”), de 1844 (“A Reminiscence”, “Home”, “The Student’s Serenade” e “Fluctuations”), de 

1845 (“The Arbour”, “Vanitas Vanitatum, Omnia Vanitas”, “The Penitent”, “Stanzas”, “If this be all”, 

“Memory” e “Views of Life”). 
31 Emily contribuíu com os seguintes poemas: datados de 1839 (“Sympathy” e “Stanzas to ”), de 1840 

(“Stanzas”), de 1841 (“The Old Stoic”), de 1842/43 (“Self-Interrogation”), de 1843 (“Hope” e “How clear 

she shines”), de 1844 (“Faith and Despondency”, “A Death Scene”, “Song”, “A Day-Dream”, “To 

Imagination”, “Plead for Me”, “Honour’s Martyr” e “My Comforter”), de 1845 (“Stars”, “The 

Philosopher”, “Remembrance”, “Anticipation”, “The Prisoner” e “Death”). 
32 Cf. The Poems of Emily Brontë, Op. Cit., “Introduction”, p. 23 (a ênfase é nossa). 
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principalmente em “The Prisoner” (uma versão muito mais reduzida, mas admirável, do 

poema ‘gondaliano’ que lhe deu origem, “Silent is the House – all are laid asleep”).  

Mas, de uma forma geral, todas as irmãs procuraram retirar nomes, localidades e 

datas de origem fictícia (Gondal ou Angria) dos respectivos poemas, para que não 

ficassem nenhuns (ou poucos) vestígios das suas criações juvenis. Além disso, os 

poemas individuais foram corrigidos e melhorados, sendo-lhes dados títulos 33; foram 

depois organizados da forma mais coerente: alternando composições das três autoras 

(‘Currer’, ‘Ellis’ e ‘Acton’) e também diferentes géneros poéticos (poemas líricos com 

poemas narrativos, meditações filosóficas com canções, elegias com celebrações).34 

 Assim, em 1846, enquanto a Grã-Bretanha anulava as chamadas 'Corn Laws' 

durante os acesos debates parlamentares 35 e William M. Thackeray publicava Snobs of 

England, os irmãos Brontë (respectivamente com 30, 29, 28 e 26 anos de idade) 

atingiam o auge da sua produção poética. O último grande poema conhecido de Emily – 

“No coward soul is mine” – foi escrito em Janeiro desse ano; embora tratando-se de 

uma corajosa rejeição do medo da morte e das formas de religião convencionais, 

contém paradoxalmente uma triunfante declaração de fé, aliás única na sua obra.36 

Posteriormente, Branwell e Emily publicam cada um o seu poema no Halifax Guardian 

e, em Maio desse ano, a editora Aylott & Jones publica finalmente Poems by Currer, 

Ellis and Acton Bell. 

 Mais tarde, Charlotte escreveria acerca desta primeira experiência de 

compilação e de tentativa de publicação dos seus poemas: 

 

                                                 
33 Como Roper e Chitham observam, “Nearly all her [Emily’s] poems were originally untitled, apart from 

Gondal headings that show who is speaking and sometimes to whom.” (Op. Cit., p. 21). 
34 Sobre a forma como os poemas de Emily foram revistos e corrigidos, ver Derek Roper, “The Revision 

of Emily Brontë’s Poems of 1846”, The Library, 6th ser., 6 (1984), pp. 153-167. 
35 A lei proteccionista sobre a produção e importação de cereais datava, pelo menos, de 1815. O 

movimento proteccionista tinha dominado os debates em torno da questão que mais dividia a cidade e o 

campo, os produtores e os consumidores; para uns era uma questão de princípio, para outros uma questão 

de sobrevivência. O Governo tinha que fazer face, por um lado, aos pedidos de protecção por parte dos 

interesses agrícolas e, por outro, à oposição dos fabricantes e da população trabalhadora urbana, mas 

acabou por ceder aos primeiros. A crise económica de 1825-26 tinha levantado novamente a questão da 

abolição ou da redução dos impostos sobre os cereais importados, mas sem resultado aparente. Na década 

de 1830, os fabricantes agora mais poderosos, resolveram formar a ‘Anti-Corn Law League’ (‘ACLL’), 

cujo movimento liderado por Richard Cobden assumiu dimensões quasi-religiosas (“Opposed to the laws 

of God”). No entanto, o estímulo para a revogação partiu não da agitação extra-parlamentar, mas de 

dentro do próprio Gabinete de Peel e do Parlamento, como resultado da crise alimentar irlandesa de 1845-

46. 
36 Cf. Roper e Chitham: 1995, pp. 183-184. 
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The bringing out of our little book was hard work [...] neither we nor our poems 

were at all wanted ... The great puzzle lay in the difficulty of getting answers of 

any kind from the publishers to whom we applied.37 

 

Não conseguindo obter nenhuma resposta das editoras mais famosas (como a de 

Edward Moxon), Charlotte resolve aconselhar-se com William e Robert Chambers do 

Edinburgh Journal, que lhe sugerem uma pequena firma de Londres, Aylott & Jones de 

Paternoster Row. Estes aceitam publicar os poemas sob a condição da tarefa ser feita 

por conta e risco das próprias autoras. Deste modo, Poems by Currer, Ellis and Acton 

Bell só é oficialmente publicado nos finais de Maio de 1846; um total de mil cópias é 

impresso pelo preço de £37 e o resultado final é um pequeno volume com uma capa 

verde-escuro e papel de fraca qualidade, contendo 165 páginas (incluindo o Índice e 

uma Errata).38 Apesar do baixo preço (4s.) de venda do livro e de duas críticas 

favoráveis que surgiram na imprensa, apenas duas cópias foram efectivamente vendidas 

(nunca saberemos a quem).  

 Dois frustrantes meses de silêncio tinham passado desde a sua publicação 

quando, subitamente, a 4 de Julho, duas críticas anónimas favoráveis apareceram no 

mesmo dia. Mas ambas davam tanta atenção ao mistério da identidade dos autores como 

à qualidade da sua poesia. The Critic declarava que  

 

No preface introduces these poems to the reader [...] Who are Currer, Ellis, and 

Acton Bell, we are nowhere informed. [...] Perhaps they desired that the poems 

should be tried and judged upon their own merits alone, [...] they have certainly 

displayed excellent taste in the selection of compositions that will endure the 

difficult ordeal. [...] it is long since we have enjoyed a volume of such genuine 

poetry as this. [...] Here we have good, wholesome, refreshing, vigorous poetry 

[...] original thoughts, expressed in the true language of poetry [...] We see, for 

instance, here and there traces of an admirer of Wordsworth, and perhaps a 

Tennyson; but for the most part the true poets are themselves alone; [...] the 

presence of more genius than it was supposed this utilitarian age had devoted to 

the loftier exercises of the intellect.39 

 

Embora reconhecendo que os poemas eram pouco convencionais na sua forma e, talvez 

por essa razão, dificilmente conseguiriam ser aclamados universalmente, aquele crítico 

foi generoso nos seus elogios. A outra crítica a eles feita apareceu no prestigiado 

Athenaeum pela mão de Sydney Dobell que, embora igualmente elogioso, foi mais 

criterioso ao discernir a superioridade da contribuição dada por Ellis Bell: 

                                                 
37 “Biographical Notice ...”, Op. Cit., p. 360 (a ênfase é nossa). 
38 Para uma reprodução da capa da primeira edição de Poems, ver o Anexo A no final desta dissertação. 
39 “Anonymous Review in Critic”, 4 de Julho de 1846. Cf. Barker: 1995, pp. 496-498. A ênfase é nossa. 
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[...] a family in whom appears to run the instinct of song. It is shared, however, 

by the three brothers [...] in very unequal proportions; requiring in the case of 

Acton Bell, the indulgences of affection ... and rising, in that of Ellis, into an 

inspiration, which may yet find an audience in the outer world. A fine quaint 

spirit has the latter, which may have things to speak that men will be glad to 

hear,  and an evident power of wing that may reach heights not here 

attempted.40 

 

Depois destes dois comentários críticos maiores, a atenção dada à obra poética 

das irmãs Brontë foi praticamente insignificante em comparação. O Halifax Guardian, 

tendo provavelmente recebido uma cópia do volume, resolve publicar um dos poemas 

de Emily, que intitula “Death Scene” na sua secção dedicada à poesia, mas sem incluir 

nenhum comentário ao poema ou à sua autora.41 O Dublin University Magazine publica 

a terceira e última crítica de Poems que, embora favorável, se mostra completamente 

despropositada  “Uniform in a sort of Cowperian amiability and sweetness [...] full of 

unobtrusive feeling; and their tone of thought seems unaffected and sincere.”42 Mas se 

Poems causou pouca celeuma entre os críticos, desapareceu sem rastro entre o público 

leitor. Quando, dois anos após a publicação, o volume ainda só tinha vendido duas 

cópias, as irmãs tomaram a decisão de oferecer os restantes exemplares aos autores que 

mais admiravam na época.43  

 Charlotte, Emily e Anne tinham conseguido conservar a autoria dos poemas em 

segredo, pois todos os outros membros do Curato, assim como a própria Ellen Nussey, 

tinham sido mantidos no mais total desconhecimento. Mas embora Charlotte tivesse 

sido escrupulosamente cuidadosa na sua correspondência com os editores, é provável 

que Branwell se tivesse apercebido de algo, nomeadamente quando as provas dos 

poemas vão parar acidentalmente às suas mãos; isto apesar de Charlotte ter mais tarde 

afirmado que ele nunca suspeitou que as irmãs tivessem publicado alguma coisa.44 De 

facto, nenhuma delas parece ter considerado sequer a hipótese de sugerir a Branwell que 

                                                 
40 “Anonymous Review in Athenaeum”, 4 de Julho de 1846. Cf. Barker: 1995, p. 497. A ênfase é nossa. 
41 10 de Outubro de 1846, p. 6. Cf. Barker: 1995, p. 498. Trata-se provavelmente do poema “Death that 

struck when I was most confiding”, escrito a 10 de Abril de 1845. Cf. Roper e Chitham: 1995, pp. 167-

168. 
42 William Archer Butler, “Anonymous Review in Dublin University Magazine”, Outubro de 1846. Cf. 

Barker: 1995, p. 498. 
43 Entre os quais, J. C. Lockhart, Alfred Tennyson, Thomas De Quincey, Hartley Coleridge e Ebenezer 

Elliott. 
44 Cf. Barker: 1995, p. 487. 



ENFIM AUTORAS! – O SONHO ANTIGO TORNADO UMA REALIDADE EFÉMERA 

 297 

este também contribuísse para o volume de poemas. A posição de Charlotte a este 

respeito reflecte possivelmente tanto a de Emily como a de Anne: 

 

[...] we could not tell him of our efforts for fear of causing him too deep a pang 

of remorse for his own time misspent, and talents misapplied.45  

 

No entanto, a considerável produção poética de Branwell durante os primeiros 

meses de 1846 prova que ele poderia perfeitamente ter participado no pequeno volume e 

que a acção de o excluir foi de certo modo mesquinha. Branwell tinha escrito um poema 

sobre “the recent stirring events in India”, onde o exército britânico se viu a braços com 

uma revolta dos Sikhs 46; e o seu poema intitulado “Letter from a Father on Earth to his 

Child in her Grave” (e assinado Northangerland) foi publicado no Halifax Guardian no 

dia 18 de Abril de 1846. A par destes poemas, Branwell tinha iniciado um projecto 

literário de maior envergadura (um longo poema épico que relataria a história de Morley 

Hall, no Lancashire) mas que infelizmente nunca se concretizou, provavelmente devido 

aos acontecimentos que se sucederam. 

 Os jornais locais anunciaram a morte do reverendo Edmund Robinson de Thorp 

Green, que ocorreu a 26 de Maio de 1846. Branwell ficou louco de alegria perante a 

sonhada perspectiva de se unir legalmente a Lydia Robinson, a mulher que amava e que 

com a fortuna herdada o poderia transformar num ‘gentleman’. Mas nada parece ter 

corrido como Branwell esperava:  

 

Mr Robinson had altered his will before he died and effectually prevented all 

chance of a marriage between his widow and Branwell by stipulating that she 

should not have a shilling if she ever ventured to reopen any communication 

with him [...]47 

 

Mrs Robinson resolve enviar um mensageiro a Haworth para informar Branwell da 

impossibilidade de concretização dos planos que tinham acalentado. A reacção deste é 

profundamente melodramática, primeiro ao encenar um desmaio e, posteriormente, ao 

recusar-se a comer e a dormir: 

 

My appetite is lost; [...] my nights are dreadful, and having nothing to do makes 

me dwell on past scenes  on her own self, her voice  her person  her 

                                                 
45 Carta a William S. Williams, 2 de Outubro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 489. 
46 Curiosamente, os mesmos acontecimentos inspiraram Charlotte a adaptar um dos seus poemas 

‘angrianos’ para publicação. 
47 Carta de Charlotte Brontë a Ellen Nussey, 17 de Junho de 1846. Cf. Barker: 1995, p. 493. 
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thoughts  till I could be glad if God would take me. In the next world I could 

not be worse than I am in this.48 

 

Para desespero da sua família, Branwell recorre, como sempre, ao refúgio da bebida na 

tentativa inútil de 'afogar' as suas mágoas e passa os dias e as noites nas tabernas das 

redondezas, tentando fugir às responsabilidades do mundo exterior:  

 

[...] He neither can nor will do anything for himself  good situations have been 

offered more than once  but he will do nothing  except drink, and make us all 

wretched [...] at home he is a drain on every resource  an impediment to all 

happiness. 49 

 

 Apesar do fracasso comercial de Poems, Charlotte não se deixa abater. Por um 

lado, e ao contrário de Emily e de Anne, ela há já algum tempo que não compunha 

poesia; por outro, a actividade de produção daquele volume tinha-lhe ensinado que a 

poesia não era um produto de venda fácil e que, se queriam ganhar a vida através da 

escrita, o romance era a escolha mais acertada. Assim, bastante antes dos Poems 

aparecerem publicados, já a decisão de escrever obras de ficção estava a ser tomada: a 6 

de Abril de 1846, Charlotte tinha escrito aos editores Aylott & Jones que  

 

C. E. & A. Bell are now preparing for the Press a work of fiction  consisting of 

three distinct and unconnected tales which may be published either together as 

a work of 3 vols. of the ordinary novel-size, or separately as single vols. [...] 50 

 

 As três narrativas, sobre as quais as três irmãs se tinham debruçado durante os longos 

meses de Inverno e de Primavera, eram The Professor, Wuthering Heights e Agnes 

Grey. Retomando um hábito adquirido durante a infância, as irmãs escreveram os seus 

respectivos livros em estreita colaboração, lendo passagens em voz alta e discutindo 

qual o melhor tratamento para os seus enredos e personagens, ao mesmo tempo que 

caminhavam em volta da mesa da sala de jantar do Curato.51 

 Tanto na escolha do assunto como no modo de abordagem dos seus respectivos 

romances, Charlotte e Emily inspiraram-se profundamente em Angria e em Gondal. 

Embora a irmã mais velha estivesse determinada a deixar para trás a escrita gótica  

floreada e redundante  daquela sua criação fantástica, “I had got over any such taste as 

                                                 
48 Carta a J.B. Leyland, Junho de 1846. Cf. Barker: 1995, p. 496. 
49 Carta de Charlotte Brontë a Ellen Nussey, 17 de Junho de 1846. Cf. Barker: 1995, p. 496 (a ênfase é 

nossa). 
50 Cf. Barker: 1995, p. 499 (a ênfase é nossa). 
51 Este costume frequentemente adoptado pelas três irmãs transparece de um testemunho dado por Martha 

Brown (empregada no Curato). Cf. Barker: 1995, p. 499. 
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I might once have had for ornamented and redundant composition, and come to prefer 

what was plain and homely. [...]” 52, o facto é que não o conseguiu totalmente. Os 

retratos elaborados dos antagónicos irmãos Crimsworth eram simplesmente uma 

adaptação de um conto ‘angriano’ de Branwell, intitulado “The Wool is Rising”. O 

próprio narrador, William Crimsworth, não era mais do que a personagem ‘angriana’ 

Charles Townshend sob outro nome; isto muito embora Charlotte o tivesse apresentado 

quase como um anti-herói na sua ânsia de conseguir verosimilhança:  

 

I said to myself that my hero should work his way through life as I had seen real 

living men work theirs  that he should never get a shilling he had not earned  

[...] As Adam’s son he should share Adam’s doom and drain throughout life a 

mixed and moderate cup of enjoyment. 53 

 

 Pelo contrário, para Emily, tal conflito entre o real e o imaginário parecia não 

existir. Embora situado geograficamente no Yorkshire, Wuthering Heights vai beber 

directamente às suas fontes ‘gondalianas’. Personagens familiares dos escritos juvenis 

surgem a cada passo no seu romance. Heathcliff, por exemplo, é uma recriação do 

sombrio e obsessivo fora-da-lei, Douglas, cujas origens estavam envoltas em mistério e 

ele próprio condenado a um futuro sinistro.54 A personagem de Cathy também parece 

ter sido inspirada em várias figuras femininas, tal como Mary Henrietta Percy (uma 

criação de Branwell). De facto, muitos dos temas e acontecimentos na história parecem 

remontar às narrativas juvenis: desde o amor que chega a desafiar a morte entre 

Heathcliff e Catherine até à destruição deliberada das famílias Earnshaw e Linton 

congeminada pelo vingativo Heathcliff. Deste modo, não parece existir uma quebra 

perceptível entre os escritos ‘gondalianos’ de Emily e o seu romance; a escrita de 

Wuthering Heights é iniciada logo após a conclusão do seu importante poema de origem 

‘gondaliana’, “The Prisoner”. Além disso, todos os aspectos que tanto chocariam os 

críticos aquando da recepção do romance tinham ocorrido tanto em Gondal como em 

Angria: desde o tom amoral característico da sua escrita até às cenas de devassidão, de 

embriaguez, de violência e de paixão amorosa. 

 Na sua primeira tentativa de escrever um romance, Anne encontrou inspiração, 

não no mundo artificial de Gondal, mas sim na sua própria vida calma e vulgar como 

                                                 
52 ‘Preface’ a The Professor [1850], Penguin Books: Harmondsworth, 1989, p. 37. 
53 Id. Ibid (a ênfase é nossa). 
54 A personagem ‘gondaliana’ com o nome de Douglas surge em dois poemas de Emily: “Douglases Ride 

...” (datado de Julho de 1838), que descreve a fuga daquele fora-da-lei, e “The Death of A.G.A.” (datado 

de Janeiro de 1841- Maio de 1844), em que ele é o traiçoeiro assassino da rainha de Gondal. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 300 

preceptora. Neste sentido, parece ter partilhado a crença de Charlotte de que a sua obra 

de ficção deveria retratar a realidade. Mas, ao contrário de Emily, o tom por ela 

escolhido é moralizante, como as primeiras palavras de Agnes Grey parecem comprovar 

– “All true histories contain instruction; [...] I sometimes think it [my history] might 

prove useful to some, [...]”55 – assim como a narrativa autobiográfica que se segue, em 

que se pretende mostrar que a virtude acaba por ser finalmente recompensada. No 

entanto, esta história de Anne faz uma exposição muito mais directa das provações 

vividas pelas preceptoras do que o segundo romance de Charlotte, Jane Eyre. Além 

disso, ao criar uma heroína (Agnes) ao mesmo tempo desprovida dos encantos e da 

riqueza convencionais, era a mais nova das Brontë quem estava a ser verdadeiramente 

inovadora. 

Os manuscritos dos três romances iniciaram a sua cansativa ronda dos editores 

londrinos nos princípios de Julho de 1846, mas apenas um ano depois é que eles 

começariam a despertar algum interesse. Entretanto, Charlotte inicia o seu segundo 

romance, Jane Eyre, enquanto cuida de seu pai depois de ele ter sido submetido a uma 

delicada operação aos olhos. A crescente deficiência visual de Patrick, que 

aparentemente sofria de cataratas, deve tê-lo deprimido profundamente mas também o 

deve ter tornado mais difícil e exigente. Como já não conseguia ler nem escrever 

sozinho, nem mesmo caminhar sem ajuda, viu-se cada vez mais dependente de suas 

filhas. A sua cegueira estava de tal modo iminente que Charlotte e Emily efectuaram 

uma visita a Manchester para encontrar um cirurgião. Enquanto Patrick permanecia 

deitado no seu quarto em penumbra após a intervenção cirúrgica, Charlotte ficou com 

muito tempo disponível para anotar as ideias que lhe tinham surgido há já algum tempo 

e que lhe forneceriam matéria para um novo romance.  

O ambiente de Gateshead Hall e o cenário de St John Rivers já lhe tinham sido 

sugeridos de forma fragmentada por volta de 1844 e o próprio Mr Rochester, com o seu 

orgulho e humor sarcástico, era uma recriação do seu herói de infância, Zamorna. Mas 

talvez o aspecto mais inovador resida no facto de Charlotte se ter baseado, pela primeira 

vez, na sua experiência pessoal, presente nas privações infantis sentidas por Jane Eyre 

na escola de Lowood e no retrato da jovem preceptora em Thornfield Hall. Assim, os 

primeiros capítulos de Jane Eyre abririam com um novo ímpeto e uma nova paixão, 

ausentes nos seus esforços literários anteriores. A emoção que Charlotte sentiu ao 

                                                 
55 Anne Brontë, Agnes Grey [1847], Harper Collins Publishers: Glasgow, 1995, p. 357. 
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evocar certos episódios da sua infância perpassa através de todo o romance de uma 

forma absorvente e avassaladora: desde a sua veemente denúncia das injustiças por ela 

sofridas até à sua igualmente marcante declaração de auto-estima e de direito a amar e a 

ser amada. 

 À medida que a história progredia, o interesse de Charlotte aumentava ao ponto 

de não conseguir parar de escrever: “On she went, writing incessantly for three weeks; 

by which time she had carried her heroine away from Thornfield, and was herself in a 

fever, which compelled her to pause. [...]” 56 Lembrando-se que a sua anterior tentativa 

de fazer do seu herói uma pessoa vulgar e verosímil não tinha conseguido atrair a 

atenção dos editores,  

 

[...] I find that publishers in general scarcely approved of this system, but would 

have liked something more imaginative and poetical – something more 

consonant with a highly wrought fancy, with a taste for pathos, with sentiments 

more tender, elevated, unworldly. [...] 57 

 

Charlotte reverteu deliberadamente para o que ela tinha designado como “the wild, 

wonderful and thrilling  the strange, startling and harrowing” 58, incluindo na sua 

narrativa o famoso e fantástico episódio da esposa louca de Rochester fechada no sótão 

de Thornfield Hall. Como que a comprovar que o seu amor pela ‘poesia’ – lado a lado 

com o ‘fantástico’ – não se tinha esgotado totalmente, Charlotte resolve introduzir no 

seu novo romance um poema de sua autoria, intitulado “Rochester’s Song to Jane 

Eyre”.59 

 Quando, em 1847, Thackeray publica Vanity Fair e Tennyson o seu poema 

Princess, registam-se igualmente alguns factos de relevância no campo político e das 

reformas industriais: um 'Factory Act' limita o trabalho infantil e o feminino a dez horas 

diárias e a 'Communist League' é fundada.60 Depois de terem enviado os manuscritos 

dos seus romances para os editores, e aparentemente abstraídas das mudanças que se 

                                                 
56 Harriet Martineau, ‘Obituary of Charlotte Brontë on the Daily News’, 6 de Abril de 1855. Cf. Barker: 

1995, p. 511. 
57 Cf. Charlotte Brontë, ‘Preface’ a The Professor, Op. Cit., p. 37 (a ênfase é nossa). 
58 ‘Preface’ a The Professor, Op. Cit., p. 38. 
59 “The truest love that ever heart ...” (escrito inicialmente em 1843). Cf. Jane Eyre, vol. II, cap. IX, pp. 

274-275. 
60 Embora o Primeiro-ministro, Peel, continuasse a opor-se ao ‘Ten Hour Movement’ por motivos 

comerciais, ele foi forçado a ceder quando o argumento moral contra o trabalho feminino venceu no 

Parlamento. Em 1844, tinha surgido já uma proposta de limitação do trabalho infantil a seis horas diárias 

na indústria têxtil, mas não tinha reduzido as doze horas então permitidas às mulheres naquela indústria. 

Uma outra lei de 1842 – ‘Mines Act’ – tinha já excluído as mulheres do duro (e promíscuo) trabalho nas 

minas. 
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operam à sua volta, Emily e Anne parecem ter recuado, mais uma vez, para a 

confortável privacidade de Gondal. Anne escreveu vários poemas longos, cujo conteúdo 

revela claramente que ela se encontrava absorvida numa narrativa em prosa 

(‘gondaliana’), à qual aqueles poemas pertenciam. De certo modo, os temas por eles 

abordados eram já familiares: o prisioneiro lamentando a perda da sua liberdade e do 

seu amor; amigos de infância separados por diferenças políticas e tornados inimigos; o 

amado inconsolável.61 Pelo contrário, o único poema de Emily que sobreviveu deste 

período é uma composição longa (“Why ask to know the date, the clime”), escrita no 

mesmo dia e sobre o mesmo tema que um outro de Anne (“I dreamt last night ...”); o 

poema de Emily descreve, no contexto das guerras 'gondalianas', o profundo remorso 

sentido pelo captor devido ao facto de ter assassinado a filha do seu prisioneiro.62 Mas, 

apesar do alcance e da mestria exibidos nestas composições, nenhuma das duas irmãs 

parece ter recuperado a veia poética anterior.  

Quanto a Branwell, os seus manuscritos mostram que o hábito de misturar a 

escrita de poemas com pequenos esboços se estava a tornar mais pronunciado à medida 

que ele se deixava absorver cada vez mais pela bebida. A progressiva dependência em 

relação ao álcool e ao ópio foi-o conduzindo a um lento declínio que culminaria na sua 

doença fatal. Os excessos a que ele se tinha entregue tinham produzido os primeiros 

sintomas de delirium tremens, assinalado por “a fit of horror inexpressible, and violent 

palpitation of the heart”.63 Branwell tentou, ainda assim, encontrar refúgio na poesia: foi 

novamente a figura de Northangerland, o seu herói derrotado e desmoralizado, com a 

qual ele mais se identificou. Por exemplo, um poema de Dezembro de 1837 sobre a 

morte de Mary Percy, a filha de Northangerland, possuía fortes afinidades com o seu 

estado de espírito e Branwell decide publicá-lo com o título de “The End of All” 64; 

irónica e premonitoriamente, este seria também o seu último poema a ser publicado: 

 

[...] I could not bear the thoughts which rose, / Of what had been and what must 

be, / But still the dark night would disclose / Its sorrow-pictured prophecy: / 

Still saw I  miserable me, / [...] / Walk aidless  hopeless  to my tomb.65 

 

                                                 
61 “Mirth and Mourning”, “Weep not too much my darling”, “The Power of Love”, “I dreamt last night 

...” e “Gloomily the clouds are sailing” (poemas compostos entre os meses de Julho e de Outubro de 

1846).  Ver Chitham: 1979, pp. 130, 132, 134, 136 e 140. 
62 Poema composto a 14 de Setembro de 1846. Ver Roper e Chitham: 1995, p.184-192. 
63 Carta dirigida a J. B. Leyland, 16 de Julho de 1846. Cf. Barker: 1995, p. 523. 
64 Poema publicado no  Halifax Guardian, a 5 de Junho de 1847. 
65 “In that unpitying Winter’s night”. Cf. Winnifrith: 1983, pp. 174-177 (ll. 25 –32). 
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Os poucos poemas restantes de Branwell que sobreviveram do período entre 1847 e 

1848 são simplesmente reformulações inacabadas de versões antigas.66 A sua falta de 

inspiração era a consequência mais imediata e mais reveladora daquilo que o próprio 

descreveria como: 

 

[...] the slaughter of Youth, Health, Hope and both mental and physical 

elasticity. [...] Noble writings, works of art, music or poetry now instead of 

rousing my imagination, cause a whirlwind of blighting Sorrow that sweeps 

over my mind with unspeakable dreariness, [...] 67 

 

 Anne, pelo contrário, parecia ter ficado subitamente inspirada para escrever uma 

segunda obra de ficção, possivelmente induzida pela visita da esposa do anterior pároco 

de Keighley ao Curato de Haworth; a história comovente dos abusos físicos e 

psicológicos inflingidos a Mrs Collins pelo marido, parece ter afectado Anne 

profundamente. Em Helen Graham, ela cria uma heroína que consegue ultrapassar a 

depravação do seu marido e dos amigos deste, tendo a coragem de o abandonar e de 

ganhar a sua própria vida; em Arthur Huntingdon, ela retrata o marido pecador, 

embriagado e devasso, cuja fraqueza moral é comparável à do seu infeliz irmão, 

Branwell. Suspeitando, assim, da verdadeira origem de The Tenant of Wildfell Hall, 

Charlotte criticaria mais tarde a opção romanesca de Anne: “The choice of subject was 

an entire mistake. Nothing less congruous with the writer’s nature could be 

conceived.”68 No entanto, Anne sentia-se na obrigação de expor o sofisma da educação 

diferenciadora então ministrada a rapazes e a raparigas: “You would have us encourage 

our sons to prove all things by their own experience, while our daughters must not even 

profit by the experience of others.”69 Charlotte vê-se compelida a desculpar, de forma 

algo condescendente, a escolha e o tratamento do assunto, afirmando que 

 

She [Anne] had, in the course of her life, been called on to contemplate, near at 

hand and for a long time, the terrible effects of talents misused and faculties 

abused; [...] what she saw sank very deeply into her mind; it did her harm. 70 

 

Mas no prefácio à segunda edição deste romance, Anne é muito clara quanto ao 

seu verdadeiro propósito na escrita de The Tenant, “I wished to tell the truth, for truth 

                                                 
66 Ver, por exemplo, “The westering sunbeams smiled on Percy Hall” e “Might rough rocks find neath 

calmest sea” (Winnifrith: 1986, pp. 177-180). 
67 Carta a J.B. Leyland, 24 de Janeiro de 1847. Cf. Barker: 1995, pp. 515-516 (a ênfase é nossa). 
68 Cf. Charlotte Brontë, ‘Biographical Notice ...’, Op. Cit., pp. 362-363. 
69 Anne Brontë, The Tenant of Wildfell Hall [1848], HarperCollinsPublishers, Glasgow, 1995, p. 20. 
70 Cf. C. Brontë, ‘Biographical Notice ...’, Op. Cit., p. 363 (a ênfase é nossa). 
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always conveys its own moral to those who are able to receive it.” e bastante firme na 

sua convicção da necessidade de retratar aquelas cenas de devassidão de forma realista: 

 

[...] if there were less of this delicate concealment of facts [...] there would be 

less of sin and misery to the young of both sexes who are left to wring their 

bitter knowledge from experience.71 

 

Adicionalmente, Anne parece ter concebido o seu segundo romance como uma resposta 

à visão implícita em Wuthering Heights, cujos temas, personagens e estrutura ela imita 

em certa medida. Mas, se do ponto de vista técnico, Anne ficou devedora de Emily, do 

ponto de vista moral isso já não aconteceu. Anne quis impor uma visão altamente cristã 

e didáctica aos temas da infidelidade matrimonial, da embriaguez e da violência, o que 

não aconteceu com Emily, cuja visão é sobretudo amoral. De qualquer forma, Anne 

mostrou-se de tal forma absorvida pela história que isso se veio a reflectir 

negativamente na sua saúde, como Charlotte notou: 

 

[...] she leads much too sedentary a life, and is continually sitting stooping 

either over a book or over her desk  it is with difficulty one can prevail on her 

to take a walk or induce her to converse.72 

 

Quanto a Emily, é muito provável que tivesse iniciado igualmente a escrita de 

uma segunda obra de ficção e, apesar da quase total ausência de textos manuscritos 

datados dos seus últimos dois anos de vida, esta hipótese é corroborada por uma carta 

que o seu editor, Thomas Cautley Newby, dirige a ‘Ellis Bell’: 

 

Dear Sir, 

I [...] shall have great pleasure in making arrangements for your next novel. [...] 

I think you are quite right not to let it go before the world until well satisfied 

with it [...] if it be an improvement on your first you will have established 

yourself as a first rate novelist, [...] 73 

 

Mas se esta informação é verídica, a explicação mais óbvia para o desaparecimento do 

manuscrito é a de que o romance nunca chegou a ser terminado e terá sido 

posteriormente destruído (faltando saber se pela própria Emily ou por Charlotte). 

 Em Julho desse ano, T.C. Newby tinha aceitado publicar Wuthering Heights de 

Emily e Agnes Grey de Anne, mas tinha rejeitado o primeiro romance de Charlotte, The 

Professor. Este voltaria a ser rejeitado por Smith, Elder & Co que, no entanto, aceitam 

                                                 
71 ‘Preface’ a The Tenant of Wildfell Hall, 22 de Julho de 1848 (a ênfase é nossa). 
72 Carta a Ellen Nussey, 7 de Outubro de 1847. Cf. Barker: 1995, p. 532. 
73 15 de Fevereiro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 533. A ênfase é nossa. 
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publicar Jane Eyre. Este último, por sua vez, atingiria um sucesso imediato com três 

edições sucessivas em apenas seis meses. Enquanto que Emily e Anne decidem 

submeter-se às condições exigidas por Newby, isto é, que fossem elas próprias a custear 

total ou parcialmente a publicação dos seus respectivos romances, Charlotte ter-se-ía 

recusado terminantemente a fazê-lo.74 A pequena editora de Cornhill (Londres)  Smith, 

Elder & Co.  acabaria por ser a sétima firma a receber o manuscrito de The Professor e 

também a recusá-lo. Numa carta de crítica apreciativa, William Smith Williams (o leitor 

oficial da firma) declina a publicação daquele romance com base no argumento de que a 

obra é de venda difícil, reconhecendo embora o “grande poder literário” da mesma. 

Apesar de tudo, Charlotte parece ter ficado entusiasmada com esta inesperada prova de 

consideração: 

 

[...] it discussed its merits and demerits so courteously, so considerately, in a 

spirit so rational, with a discrimination so enlightened, that this very refusal 

cheered the author better than a vulgarly-expressed acceptance would have 

done. 75 

 

Mas, surpreendentemente, a 7 de Agosto de 1847, já ela informava aqueles 

editores de que estava prestes a terminar uma segunda obra de ficção: “I have a second 

narrative in 3 vols. now in progress and nearly completed, to which I have endeavoured 

to impart a more vivid interest than belongs to the Professor; in about a month I hope to 

finish it [...]”.76 Menos de três semanas mais tarde, Charlotte envia-lhes o manuscrito 

completo de Jane Eyre. An Autobiography, que causaria uma verdadeira sensação. O 

editor, George Smith, confessaria posteriormente que “The story quickly took me 

captive. [...] and before I went to bed that night I had finished reading the manuscript.”77 

O romance é, deste modo, publicado a 16 de Outubro de 1847 com uma aclamação 

imediata por parte da crítica. George Henry Lewes escreveria a propósito da autora que  

 

[...] Almost all that we require in a novelist she has: perception of character, 

and power of delineating it; picturesqueness; passion; and knowledge of life  

 

 e acerca da obra que  

                                                 
74 Está ainda por esclarecer se T.C. Newby teria rejeitado efectivamente The Professor ou então se 

Charlotte se teria pura e simplesmente recusado a pagar pela sua publicação. 
75 ‘Biographical Notice of Ellis and Acton Bell’, 19 de Setembro de 1850, Op. Cit., p. 361. 
76 Cf. Barker: 1997, p. 164. 
77 George Smith, A Memoir with some pages of Autobiography, Londres: 1902. Cf. Barker: 1997, p. 165 

(a ênfase é nossa). 
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[...] it is soul speaking to soul; it is an utterance from the depths of a struggling, 

suffering, much-enduring spirit: suspiria de profundis! 78 

 

 muito embora Lewes também tivesse aconselhado Charlotte a evitar o melodrama e a 

fantasia e a cingir-se à experiência pessoal e ao real.79 Mas o tributo sem dúvida mais 

apreciado por Charlotte foi dado pessoalmente pelo seu romancista favorito, William 

Makepeace Thackeray, que declararia:  

 

[...] It interested me so much that I have lost  (or won if you like) a whole day in 

reading it [...] Some of the love passages made me cry, [...] I have been 

exceedingly moved and pleased by Jane Eyre. It is a woman’s writing, but 

whose? [...] 80 

 

O sucesso atingido por Jane Eyre levou finalmente Thomas Newby a publicar 

Wuthering Heights e Agnes Grey no início de Dezembro de 1847. Newby estava 

convencido de que o mistério que envolvia o sexo e a identidade de ‘Currer Bell’ iria 

aumentar o interesse pela sua publicação das obras de ‘Ellis’ e ‘Acton Bell’. No entanto, 

as suas esperanças, assim como as das duas irmãs, não estavam destinadas a 

concretizar-se. Poucos críticos se dignaram a assinalar Agnes Grey e os comentários a 

Wuthering Heights manifestavam surpresa ou hostilidade, na melhor das hipóteses 

admitindo o poder da escrita de ‘Ellis Bell’. 

 À medida que as críticas de grosseria e de brutalidade eram lançadas contra a 

obra de Emily, uma espécie de reconhecimento literário ia surgindo simultânea e 

implicitamente: “’Wuthering Heights’ is a disagreeable story.”, declarava um 81; “[...] 

the reader is shocked, disgusted, almost sickened by details of cruelty, inhumanity, and 

the most diabolical hate and vengeance, [...]”, acusava outro 82; “The general effect is 

inexpressibly painful. [...] such shocking pictures of the worst forms of humanity [...]”, 

condenava ainda outro.83 Por outro lado, esses críticos não conseguiam esconder uma 

certa admiração pela força do alcance da mesma: “This is a strange book. It is not 

                                                 
78 Fraser’s Magazine, Dezembro de 1847. Barker: 1997, p. 170. 
79 Ver carta de Charlotte a G.H. Lewes; 6 de Novembro de 1847. Cf. Barker: 1997, p. 168. “You warn me 

to beware of Melodrame and you exhort me to adhere to the real [...] You advise me too, not to stray far 

from the ground of experience as I become weak when I enter the region of fiction [...]”. Charlotte 

defender-se-ía destas críticas com a sua habitual convicção de que a imaginação literária é algo que não 

pode, nem deve, ser restringido ou abafado: “[...] Imagination is a strong, restless faculty which claims to 

be heard and exercised [...] And when she is eloquent ... are we not to write to her dictation? [...]”. 
80 Carta de W. M. Thackeray a W. Smith Williams, 23 de Outubro de 1847. Cf. Barker: 1997, p. 171. 
81 Athenaeum, 25 de Dezembro de 1847. 
82 Douglas Jerrold’s Weekly Newspaper, 15 de Janeiro de 1848 (a ênfase é nossa). 
83 Atlas, 22 de Janeiro de 1848. Cf. Barker: 1997, pp. 175-178. 
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without evidences of considerable power; but, as a whole, it is wild, confused, 

disjointed, improbable [...]” 84; “There are evidences in every chapter of a sort of rugged 

power  an unconscious strength [...]”; “[...] if the rank of a work of fiction is to depend 

solely on its naked imaginative power, then this is one of the greatest novels in the 

language.” 85 

Influenciada por estes comentários, a opinião crítica mais consensual acerca dos 

romances dos irmãos Bell começou a acentuar progressivamente o comportamento 

amoral neles presente; os leitores procuravam, em vão, uma moral para a história 

passada em Wuthering Heights e afirmavam ter extraído uma só lição daquele inusitado 

relato: “It strongly shows the brutalizing influence of unchecked passion.” 86 Entretanto, 

em Haworth, nem Patrick Brontë nem o próprio Branwell pareciam ter tido 

conhecimento de nada do que se estava a passar, não suspeitando sequer que naquele 

momento partilhavam o mesmo tecto com três romancistas profundamente 

controversas. 

 O ano de 1848 é o "Ano da Revolução" na Europa e da proclamação da Terceira 

República em França 87, do Manifesto Comunista de Marx e Engels 88, mas também o 

ano da publicação de Mary Barton de Elizabeth Gaskell e da criação do movimento 

artístico conhecido como 'Pre-Raphaelite Brotherhood'. Por esta altura, em Haworth, 

existia igualmente uma grande tensão social provocada por crescentes dificuldades 

económicas. Os salários tinham permanecido baixos durante todo o ano de 1847 como 

consequência do afrouxamento comercial e o preço do pão e das batatas, o regime 

alimentar usual dos mais carenciados, atingiu valores muito elevados. Os trabalhadores 

das pequenas indústrias têxteis da região mantiveram-se em greve durante quatro meses 

e formaram-se associações de defesa dos seus interesses, tal como a ‘Woolcomber’s 

Protective Society’. Ao mesmo tempo houve um renascer da agitação em favor da 

                                                 
84 Examiner, 8 de Janeiro de 1848. 
85 Atlas (Op. Cit.); G. W. Peck, American Review, Junho de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 540 (a ênfase é 

nossa). 
86 Crítica anónima no Britannia, 15 de Janeiro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 539 (a ênfase é nossa). 
87 As revoluções italianas tinham o seu início em Janeiro de 1848 com um levantamento popular na 

Sicília. Em França, nos finais de Fevereiro, Louis Philippe abdicava como resultado das pressões 

republicanas. E, finalmente, o espírito revolucionário alastra-se ao Império Austríaco (sobretudo à 

Hungria), à Prússia e à Alemanha de um modo geral. Embora a Inglaterra tivesse sido poupada, houve 

uma enorme actividade Cartista – com manifestações, prisões e julgamentos – durante a Primavera e o 

Verão desse ano, acrescida de um cenário de revolução iminente na Irlanda. 
88 Tal como afirma R. Brown, “Marx and Engels based much of their analysis of class consciousness and 

class conflict on their observations of the Chartist movement and what was happening in England in the 

1840s. Was Chartism the world’s first proletarian revolution ... ?” (Op. Cit., p. 387). 
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redução do horário de trabalho (‘Ten Hours Bill’) e da anulação ou revogação das leis 

que regulamentavam a venda de cereais (‘Corn Laws’), com comícios dirigidos por 

Richard Oastler e petições dirigidas ao Parlamento. Curiosamente, Patrick Brontë 

parece ter apoiado os grevistas mais carenciados da sua paróquia contra os patrões das 

indústrias locais.89 

 A revolução francesa de Fevereiro de 1848, em que Louis Philippe (então 

apelidado de ‘Citizen King’) foi forçado a abdicar do trono e a refugiar-se em 

Inglaterra, despertou um profundo interesse em Charlotte. Em carta após carta dirigida a 

Smith Williams, ela discute aquele “unhappy and sordid old man!”, assim como o seu 

ministro, Guizot, e outras personagens políticas; mas Charlotte deseja sobretudo 

prevenir Williams contra a fé nos republicanos por ele manifestada, apelidando-os de 

irracionais e de radicais por exigirem o sufrágio universal.90 O seu nervosismo, causado 

pelo impacto e pela influência da revolução continental no Reino Unido, resultava 

igualmente da presença na sua própria localidade de muitos radicais ingleses. Os 

tumultos em França tinham despertado novamente o movimento Cartista e os seus 

encontros de massas (por vezes aos milhares) estavam a ser organizados bem perto de 

Haworth. Charlotte revela-nos um pouco da sua posição pessoal acerca daqueles 

acontecimentos: 

[...] it appears to me that insurrections and battles are the acute diseases of 

nations [...] That England may be spared the spasms, cramps and frenzy-fits 

now contorting the Continent and threatening Ireland, I earnestly pray! / With 

the French and Irish, I have no sympathy. With the Germans and Italians I think 

the case is different: as different as the love of Freedom is from the lust of 

License.91 

 

Embora Charlotte fosse capaz de escrever acerca dos Cartistas com maior 

isenção   

 

[...] their grievances should not indeed ‘be neglected, nor the existence of their 

sufferings ignored’. It would now be the right time [...] to examine carefully 

into their causes of Complaint and make such concessions as justice and 

humanity dictate.92 

 

 a sua curiosa falta de envolvimento nas lutas Cartistas, que se desenrolaram diante dos 

seus olhos, caracterizou igualmente as passagens que ela estava então a escrever para o 

                                                 
89 Segundo testemunho de Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë, Op. Cit., p. 340. 
90 25 de Fevereiro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 554. 
91 Carta dirigida a Miss Wooler, 31 de Março de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 554 (a ênfase é nossa). 
92 Carta a William Smith Williams, 20 de Abril de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 555. 
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seu novo romance, intitulado Shirley. Parece-nos extraordinário que uma escritora 

reconhecida pelo realismo, veracidade e sentimento da sua escrita não tenha tirado 

maior proveito daqueles acontecimentos para poder dar-nos um retrato mais 

convincente das revoltas ‘Ludditas’.93 As condições económicas na década de 40 eram 

muito semelhantes àquelas que tinham ocorrido nas primeiras décadas do século: Em 

qualquer dessas alturas, Charlotte não poderia ter saído de sua casa sem deixar de 

testemunhar toda a miséria e sofrimento que a rodeava e, sobretudo como filha do 

pároco, não poderia ter ignorado essas duras realidades nas suas ocasionais visitas 

caritativas. O mesmo não aconteceu com a sua contemporânea, Elizabeth Cleghorn 

Gaskell, que soube tirar partido da sua posição como esposa de um pároco Unitário de 

Manchester e das suas próprias actividades filantrópicas para poder escrever sobre “the 

‘condition of England’ question” e retratar de perto a classe dos mais oprimidos em 

Mary Barton (1848). 

  Quando Newby publica The Tenant of Wildfell Hall, Charlotte e Anne 

(respectivamente com 32 e 28 anos de idade) são obrigadas a deslocar-se a Londres para 

provar que as suas identidades são separadas, que não se trata do mesmo autor. O 

segundo romance de Anne tinha sido publicado na última semana de Junho de 1848 

quando a controvérsia em torno da sua autoria deflagra. Aparentemente, Newby tinha 

vendido o livro a um editor americano como sendo da autoria de Currer Bell; perante a 

natural indignação de Smith, Elder & Co., Newby procurou defender-se afirmando que 

“to the best of his belief ‘Jane Eyre’, ‘Wuthering Heights’, ‘Agnes Grey’, ‘the Tenant of 

Wildfell Hall’ (the new work) were all the production of one writer”.94 Como a editora 

de George Smith exigisse uma explicação imediata para o sucedido, Charlotte decide 

calar os boatos e provar que os Bell eram três autores individuais e não um só. A melhor 

forma que ela encontra para o fazer é persuadir as suas duas irmãs a que juntamente 

com ela se desloquem a Londres com o propósito firme de acabar pessoalmente e de 

forma definitiva com aquelas dúvidas difamatórias. No entanto, e como seria de esperar, 

Emily recusa-se terminantemente a tomar essa atitude: a sua insistência no anonimato 

era a condição por ela exigida aquando da publicação da sua obra e ela desejava mantê-

la. Assim, e como Charlotte descreveria mais tarde, apenas dois autores são persuadidos 

                                                 
93 Apesar das pesquisas que Charlotte fez nas publicações (jornais e revistas) datadas da primeira década 

do século XIX, a imagem que ela dá dos conflitos industriais (a revolta dos trabalhadores na fábrica de 

Robert Moore), além de tomar o partido dos patrões é pouco convincente porque esteriotipada. 
94 Carta de Charlotte Brontë a W. S. Williams, 22 de Junho de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 557. 
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a expor-se: “[...] on the very day [...] Anne and I [...] whirled up by the night train to 

London  with the view of proving our separate identity to Smith & Elder and 

confronting Newby with his lie ...”. 95 

 Ao encontrar-se diante daquelas duas “rather quaintly dressed little ladies, pale-

faced and anxious-looking” que afirmavam ser as romancistas mais controversas da 

altura, George Smith não conseguiu esconder o seu espanto. Perante o entusiasmo 

mostrado por Smith, que desejava ardentemente apresentar as duas irmãs ao círculo 

literário da Londres de então (e nomeadamente a Thackeray e a Lewes), Charlotte sente-

se na obrigação de o avisar que a intenção das três autoras é a de que as suas respectivas 

identidades sejam mantidas em segredo. Por esta ocasião já, Smith mostra-se bastante 

perspicaz no que diz respeito não só à aparência física mas sobretudo ao carácter de 

Charlotte Brontë: 

 

[...] Charlotte Brontë’s personal appearance [...] was interesting rather than 

attractive. She was very small, and had a quaint old-fashioned look. [...] There 

was but little feminine charm about her; and of this fact she herself was 

uneasily and perpetually conscious. [...] I believe that she would have given all 

her genius and her fame to have been beautiful. [...] 96 

 

Smith foi igualmente capaz de analisar Anne Brontë, embora só a tivesse visto naquela 

ocasião e durante um curto espaço de tempo: 

 

She was a gentle, quiet, rather subdued person, by no means pretty, yet of 

pleasing appearance. Her manner was curiously expressive of a wish for 

protection and encouragement, a kind of constant appeal which invited 

sympathy.97 

 

Charlotte insistiu com Smith para que tanto ela como Anne fossem apresentadas em 

sociedade como “the Misses Brown”, mais um pseudónimo, uma outra ‘máscara’. 

Impedido de exibir a sua autora mais mediática, Smith conseguiu apesar de tudo arrastar 

as duas irmãs para a vida social londrina: a família do editor convidou-as para assistir à 

ópera de Rossini ‘O Barbeiro de Sevilha’, para jantar em sua casa e ainda para visitar as 

exposições da Royal Academy e da National Gallery.98 

                                                 
95 Carta a Mary Taylor, 4 de Setembro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 557. 
96 George Smith, A Memoir, with some pages of Autobiography, London, 1902, pp. 88 e 91. Cf. Barker: 

1995, p. 559. 
97 George Smith, Id. Ibid. 
98 “The performance was Rossini’s opera of the ‘Barber of Seville’ – very brilliant though I fancy there 

are things I should like better [...] The next day [...] Mr Smith came in his carriage with his Mother – to 
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 Mas, depois de regressarem a Haworth, Charlotte e Anne vêem-se confrontadas 

com a fúria de Emily pelo facto de, em Londres, Charlotte ter inadvertidamente 

mencionado uma terceira irmã – “ ‘Ellis Bell’ will not endure to be alluded to under any 

other appelation than the ‘non de plume’. [...] I find it is against every feeling and 

intention of ‘Ellis Bell’” 99 – isto apesar de lhe terem feito a oferta apaziguadora de uma 

cópia de Poems de Tennyson. Os primeiros comentários críticos à obra de Anne, The 

Tenant of Wildfell Hall, começaram a surgir precisamente por esta altura; apesar do tom 

de aprovação do Athenaeum (“the most interesting novel which we have read for a 

month past”), a maioria das restantes críticas parecem ter deprimido Anne, em especial 

a do Spectator: “[...] there seems in the writer a morbid love for the coarse, not to say 

the brutal [...]”.100 Mas o romance parecia estar a vender bastante bem e, na sua segunda 

edição, Anne resolve acrescentar um prefácio em que critica a especulação em torno do 

sexo do autor:  

I am satisfied that if a book is a good one, it is so whatever the sex of the author 

may be. All novels are or should be written for both men and women to read, 

[...].101 

 

Este mesmo ano de 1848, que assiste ao colapso do Cartismo 102 e à publicação 

dos Principles of Political Economy de John Stuart Mill, é também marcado pela 

tragédia familiar. Em Setembro, Branwell morre inesperadamente com apenas 31 anos, 

vítima da tuberculose 103; e, em Dezembro, depois de uma segunda publicação de 

Poems por Smith, Elder & Co, é a vez de Emily, com 30 anos de idade, sucumbir à 

mesma doença.  

O estado de saúde de Branwell tinha-se agravado de forma imperceptível mas 

alarmante: apesar de ninguém se ter apercebido da gravidade da sua doença, ela era já 

fatal e irreversível. Atormentado pelos fantasmas das dívidas e pela duplicidade dos 

                                                                                                                                               
take us to his house to dine [...] On Monday we went to the Exhibition of the Royal Academy [...].” Cf. 

Barker: 1997, pp. 198-199. 
99 Carta a William Smith Williams, 31 de Julho de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 563. 
100 ‘Unsigned reviews’, 8 de Julho de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 563. 
101 ‘Preface’, 22 de Julho de 1848. Barker: 1995, p. 564. A ênfase é nossa. 
102 “Rejection of the three petitions showed how little parliamentary support the Chartists had. [...] With 

little [...] solid middle-class support, the movement found itself either having to give up, raise and 

maintain public support or opt for less peaceful methods. This divided both leadership and rank and file, 

creating dissention and lack of tactical direction.” ( Cf. R. Brown, Op. Cit., p. 405). 
103 Embora a causa da morte de Branwell Brontë tenha sido registada pelo médico local (Dr John 

Wheelhouse) como sendo “Chronic bronchitis – Marasmus”, os sintomas e os acontecimentos posteriores 

sugerem que ela se deveu na realidade a tuberculose pulmonar; doença que aliás grassava há já algum 

tempo em Haworth. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 312 

esquemas desesperados para alimentar o seu vício, há muito que Branwell tinha deixado 

de sentir apego pela vida, tal como escreveu o seu amigo Grundy: “He described 

himself as waiting anxiously for death – indeed, longing for it, and happy ... to think 

that it was so near”, descrevendo de forma pungente o seu último encontro com ele: “I 

left him standing bare-headed in the road, with bowed form and dropping tears. A few 

days afterwards he died.” 104 Dois dias antes da sua morte, o médico de Haworth tinha 

sido chamado só para comunicar à família a chocante notícia do seu fim iminente. Seu 

pai, Patrick Brontë, não conseguiu esconder a dor de perder o único filho e a frustração 

adicional de saber que Branwell tinha rejeitado a sua religião, recusando-se a mostrar 

contrição pelos seus muitos pecados. No entanto, este acabaria por ser levado a 

reconhecer os seus vícios nos últimos momentos de lucidez e a pedir perdão à sua 

família: Branwell “[talked of his] misspent life, his wasted youth, and his shame, with 

compunction [...] ‘In all my past life I have done nothing either great or good.’” 105  

Ao descrever, mais tarde, a dramática morte de seu irmão (ocorrida a 24 de 

Setembro), Charlotte deixa transparecer um sentimento de pena profunda: 

 

I felt as I had never felt before that there was peace and forgiveness for him in 

Heaven. All his errors [...] all his vices seemed nothing to me in that moment; 

every wrong he had done, every pain he had caused, vanished [...] 106 

 

Mas, na realidade, ela não conseguiria esquecer (nem perdoar) nunca a amargura nela 

causada pelo rumo que a vida de seu irmão tinha tomado nos últimos anos: 

 

It has been our lot to see him take a wrong bent [...] to behold the sudden early 

obscure close of what might have been a noble career [...] I had aspirations and 

ambitions for him once [...] nothing remains of him but a memory of errors and 

sufferings [...] 107 

 

Esta reacção extrema teria sido causada não apenas pela súbita perda do irmão que lhe 

tinha sido tão chegado, mas também talvez pelo reconhecimento de que ela própria 

poderia facilmente ter sucumbido à mesma sorte caso tivesse cedido à força dos seus 

sentimentos por Monsieur Heger. Quando, a 28 de Setembro, o corpo de Branwell é 

levado para a igreja de seu pai, onde é enterrado no túmulo da família, junto de sua mãe, 

tia e irmãs, o seguinte epitáfio poderia ter sido inscrito na sua lápide: “ [...] he was just a 

                                                 
104 Francis H. Grundy, Pictures of the Past, London 1879, pp. 91-92. Cf. Barker: 1995, p. 566 (a ênfase é 

nossa). 
105 Charlotte Brontë a William S. Williams, 6 de Outubro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 567. 
106 Id. Ibid., p. 568. 
107 Carta a W. S. Williams, 2 de Outubro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 568. A ênfase é nossa. 
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man moving in a mist, who lost his way. [...]”108 Sua irmã Charlotte, por seu lado, 

extrairia uma lição de vida que ela própria resume e encarna simultaneamente: 

 

I seemed to receive an oppressive revelation of the feebleness of humanity; of 

the inedequacy of even genius to lead to true greatness if unaided by religion 

and principle. [...] 109 

 

No entanto, as provações de Charlotte e da sua restante família não tinham 

terminado. Assim, por volta de finais do mês de Outubro, Charlotte começa a suspeitar 

que algo de muito sério parecia afectar a saúde de sua irmã Emily. Esta tinha contraído 

um forte resfriado durante as cerimónias do funeral de Branwell e o seu estado de 

progressiva debilidade física era inspirador de cuidados adicionais por parte da irmã 

mais velha, em virtude da habitual reserva de Emily e do que tinha sucedido 

recentemente: 

 

Emily’s cold and cough are very obstinate; I fear she has pain in the chest [...] 

She looks very, very thin and pale. Her reserved nature occasions one great 

uneasiness of mind – it is useless to question her – you get no answers [...] 110 

 

A ansiedade sentida por Charlotte em relação a Emily tinha a sua origem nos fortes 

laços que a ligavam a ela desde a infância e a juventude e que agora pareciam estar 

comprometidos pela recusa de Emily em reconhecer que estava seriamente doente e em 

aceitar qualquer tipo de ajuda. 

 

[...] she is a real stoic in illness, she neither seeks nor will accept sympathy [...] 

she will not yield a step before pain and sickness [...] When she is ill there 

seems to be no sunshine in the world for me; the tie of sister is near and dear 

indeed, and I think a certain harshness in her powerful, and peculiar character 

only makes me cling to her more. [...] 111 

 

Emily tinha rejeitado todo o tipo de medicação e de conselhos e recusava-se 

terminantemente a ser examinada por um médico (considerando os desta classe como 

meros charlatães), mas aquilo que mais fazia desesperar Charlotte era o silêncio e a 

impenetrabilidade de sua irmã: “In this state she resolutely refuses to see a doctor; she 

will give no explanation of her feelings, she will scarcely allow her illness to be alluded 

to.” 112 Em contraste, e à medida que Emily caminhava rapidamente para a morte, 

                                                 
108 Grundy, Op. Cit., p. 92. Cf. Barker: 1995, p. 569. 
109 Carta a W. S. Williams; Haworth, 6 de Outubro de 1848. Cf. Barker: 1997, p. 210. 
110 Carta a Ellen Nussey, 29 de Outubro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 571 (a ênfase é nossa). 
111 Carta a W.S. Williams, 2 de Novembro de 1848: Cf. Barker: 1997, p. 212 (a ênfase é nossa). 
112 Carta a Ellen Nussey, 23 de Novembro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 572. 
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Charlotte parecia querer retê-la desesperadamente junto a si: “I think Emily seems the 

nearest thing to my heart in this world”.113 Na realidade, a mais velha das Brontë 

receava mais a sua própria incapacidade para fazer frente a esta nova provação que a 

própria Emily, assim como a perspectiva de lhe sobreviver e de ter de enfrentar o 

mundo daí em diante sem o seu apoio e companhia: “I must cling to the expectation of 

her recovery; I cannot renounce it [...]”.114 Esta hipótese é corroborada por um poema 

que Charlotte escreveria apenas cinco dias após a morte de sua irmã, no qual ela 

sobrepõe a sua própria dor e a sua perda pessoal às de Emily: 

 

My darling, thou wilt never know / The grinding agony of woe / [...] The 

nightly anguish thou art spared / When all the crushing truth is bared / [...] 

Looking forth with streaming eye / On life’s lone wilderness. / [...] How shall I 

the journey bear, [...]? 115 

 

No entanto, nem Charlotte nem os restantes membros da família suspeitaram o 

quanto Emily estava próxima da morte, a não ser quando os sinais de tal desfecho 

começaram a ser por demais evidentes. A razão para essa imprevisibilidade residia no 

facto de Emily não querer deixar transparecer o seu estado de progressiva debilitação, 

obrigando-se a cumprir todas as suas tarefas domésticas como anteriormente. No 

momento em que Charlotte se apercebeu desse conflito entre o corpo que 

inevitavelmente fraqueja e o espírito forte que persiste em resistir, a dor pela sua irmã 

tornou-se mais pungente: 

 

She sank rapidly. She made haste to leave us. Yet, while physically she 

perished, mentally, she grew stronger than we had yet known her. [...] on 

herself she had no pity; the spirit was inexorable to the flesh; from the 

trembling hand, the unnerved limbs, the faded eyes, the same service was 

exacted as they had rendered in health. To stand by and witness this, and not 

dare to remonstrate, was a pain no words can render. 116 

 

Mas nesta luta interna a morte estava, como seria de esperar, a levar a melhor. Charlotte 

recorda a angústia que sentiu quando, depois de ter percorrido a charneca de Haworth 

em busca da flor favorita de Emily (a urze ou campainha-do-monte), se apercebe de que 

a sua irmã já não a conseguiu reconhecer; este era um sinal evidente do fim que se 

                                                 
113 Id. Ibid. 
114 Carta a W. S. Williams, 7 de Dezembro de 1848. Cf. Barker: 1997, p. 214. 
115 “On the Death of Emily Jane Brontë”, 24 de Dezembro de 1848. Cf. Winnifrith: 1984, Op. Cit., p. 

241. 
116 Cf. Charlotte Brontë, “Biographical Notice ...”, Op. Cit., p. 363. A ênfase é nossa. 
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avizinhava: “Moments so dark as these I have never known [...]”.117 Nesse dia que seria 

o da sua despedida final, o espírito inflexível de Emily parecia ter finalmente cedido: ela 

própria pediu que chamassem o médico, que se limitou a confirmar o inevitável. Sem 

tempo sequer para receber palavras de conforto, e depois do que Charlotte descreveu 

como “a hard, short conflict”, Emily partiu deste mundo, “turning her dying eyes 

reluctantly from the pleasant sun” 118; eram duas horas da tarde de terça-feira, dia 19 de 

Dezembro de 1848. 

Para além da dor de ver partir irremediavelmente uma irmã tão querida, 

sobretudo depois de um tão grande sofrimento, Charlotte reteria para sempre uma 

imagem de Emily como alguém que é arrancado à vida precisamente no auge da sua 

existência – “She has died in a time of promise”, 

 

 [...] rooted up in the prime of her own days, in the promise of her powers [...] 

her existence now lies like a field of green corn trodden down – like a tree in 

full bearing – struck at the root [...].119 

 

 No entanto, a sua morte passou praticamente despercebida nos meios literários, do 

mesmo modo que o seu génio criativo. Como que a servir de triste comprovação para 

esta falta de reconhecimento dos talentos de Ellis Bell, a reedição de Poems em 

Novembro de 1848, por Smith, Elder & Co. (a pedido de Charlotte), mostrou ser um 

novo fracasso: o pequeno livro teve muito pouca saída e os críticos mostraram-se 

escassamente iluminados ao só conseguirem discernir um ‘certo’ talento nos poemas de 

Currer Bell.120 

 Ironicamente, era Anne quem estava a ter um sucesso moderado com os seus 

poemas: “The Three Guides” 121 tinha sido publicado pelo Fraser’s Magazine em 

Novembro desse ano e “The Narrow Way” 122 pelo Leeds Intelligencer em Dezembro; 

embora compostas em datas anteriores, ambas as composições parecem reflectir de 

                                                 
117 Carta a Ellen Nussey, 19 de Dezembro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 576. 
118 Carta a W. S. Williams; Filey, 13 de Junho de 1849. Cf. Barker: 1997, p. 237. 
119 Cartas a Ellen Nussey e a W.S. Williams, 23 e 25 de Dezembro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 579 (a 

ênfase é nossa). 
120 Comentário anónimo no Spectator, 11 de Novembro de 1848, pp. 1094-5. Por volta de Julho de 1853, 

apenas 279 cópias de um total de 961 tinham sido vendidas (Cf. G.D. Hargreaves, “The Publishing of 

Poems by Currer, Ellis and Acton Bell”, Brontë Society Transactions, vol. 15, 1979, p. 299). 
121 Poema escrito a 11 de Agosto de 1847. Cf. Chitham, The Poems of Anne Brontë ..., Op. Cit., p. 144. 
122 “Believe not those who say”, poema escrito a 24 de Abril de 1848. Cf. Chitham, p. 161. 
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algum modo sobre a recente experiência das mortes de Branwell e de Emily.123 

Também por esta altura, Anne recebe uma carta do reverendo David Thom de 

Liverpool, exprimindo a sua admiração pelos romances por ela escritos, em especial 

The Tenant of Wildfell Hall pela defesa nele implícita da doutrina da salvação universal; 

alguns críticos mais adversos tinham inclusivamente notado e condenado essa atitude – 

“alike repugnant to Scripture, and in direct opposition to the teaching of the Anglican 

Church”.124 Anne agradeceu a carta de apoio enviada por Thom, afirmando que a ideia 

da salvação final de todos os homens já tinha sido por ela acalentada desde a infância:  

 

[...] with a trembling hope at first, and afterwards with a firm and glad 

conviction of its truth. I drew it secretly from my own heart and from the word 

of God before I knew that any other held it.125 

 

A fé de Anne estava, no entanto, prestes a ser severamente testada. 

 No ano em que Dickens publica David Copperfield e Macauley inicia a sua 

History of England from the Accession of James II – 1849 – e, mais precisamente, no 

mês de Maio, Anne morre em Scarborough, tornando-se aos 29 anos a terceira vítima da 

tuberculose. Durante o Natal de 1848 e o Ano Novo de 1849, o estado de saúde de Anne 

tinha-se agravado consideravelmente devido, por um lado, à dor provocada pela morte 

de sua irmã Emily e, por outro, a uma forte gripe que a deixou muito debilitada. 

Alarmado pelos sinais revelados, Patrick Brontë resolve chamar um médico especialista 

em doenças respiratórias (Mr Teale) para examinar a sua filha mais nova. Depois de ter 

conferenciado com o médico no seu escritório, Patrick volta para junto de Anne e 

abraçando-a diz apenas “My dear little Anne.”; Ellen Nussey, que testemunhou este 

momento profundamente comovente, afirmaria mais tarde que “That was all – but it 

was understood.” 126 A implícita mas terrível revelação de que também Anne tinha sido 

atingida pela fatal doença e de que era penas uma questão de tempo até que tudo 

estivesse terminado para ela, foi um choque para todos aqueles que ainda sofriam com 

duas perdas muito recentes. Mas, ao contrário de Emily, Anne deixou-se submeter a 

todos os tratamentos médicos  por mais desagradáveis e inúteis que eles lhe tivessem 

                                                 
123 No primeiro poema, Anne parece referir-se ao espírito indómito (que despreza os mais fracos) de 

Emily: “Spirit of Pride [...] Bright as thou art, and bold, and strong, / That fierce glance wins not me, / 

And I abhor thy scoffing tongue -- / I will not walk with thee!” (Cf. Chitham: p. 148). No segundo, Anne 

parece reflectir sobre o destino de Branwell: “[...] Waive pleasure and renown; / The World’s dread scoff 

undaunted bear, / And face its deadliest frown.” (Cf. Chitham: p. 162). 
124 Crítica anónima no Sharpe’s London Magazine, Agosto de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 580. 
125 Carta a David Thom, 30 de Dezembro de 1848. Cf. Barker: 1995, p. 580. 
126 Cf. Ellen Nussey, “Reminiscences”, Brontë Society Transactions, vol. 8, part 42, p. 21. 
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parecido – de forma aparentemente calma e corajosa: “Anne is very patient in her 

illness – as patient as Emily was unflinching. [...]”.127 

Mas a passividade exterior de Anne não passava de uma máscara, escondendo 

um pânico e um desespero muito naturais; o choque foi tão avassalador que as dúvidas 

religiosas que a tinham perseguido no passado voltaram. Apenas dois dias após a visita 

do médico, Anne desabafou num poema toda a sua dor e a sua angústia ao ouvir a 

inexorável sentença de morte: 

 

A dreadful darkness closes in / On my bewildered mind / O let me suffer & not 

sin / Be tortured yet resigned [...] 

 

Não era apenas o pensar sobre a morte que a torturava, mas a convicção de que tinha 

tido pouco tempo para realizar a sua vida: 

 

I hoped amid the brave & strong / My portioned task might lie / To toil amid 

the labouring throng / With purpose keen & high [...] 128 

 

Apesar do progressivo agravamento do seu estado, Anne fazia face à expectativa da sua 

própria morte com calma e coragem: “I have no horror of death: if I thought it inevitable 

I think I could quietly resign myself to the prospect”; mas ela não se mostrava tão 

resignada quanto parecia aparentar, confessando abertamente o seu desejo de continuar 

a viver para poder concretizar os seus planos mais íntimos:  

 

 ... I wish it would please God to spare me [...] because I long to do some good 

in the world before I leave it. I have many schemes in my head for future 

practise [...] I should not like them all to come to nothing, and myself to have 

lived to so little purpose. [...] 129 

 

Os projectos acalentados por Anne permanecem envoltos em mistério, mas tudo leva a 

crer que eles fossem de âmbito literário. A pungente realidade é que ela estava ainda 

esperançosa de poder recuperar totalmente da sua doença; este facto é corroborado pela 

sua insistência em sair de Haworth e partir para uma estância balnear próxima, onde 

pudesse convalescer. Mr Teale, o especialista, tinha recomendado Scarborough e a 

própria Anne tinha uma predilecção pessoal pelo sítio onde os Robinson a tinham 

levado durante as férias da família. No entanto, Charlotte tinha mostrado grandes 

                                                 
127 Charlotte Brontë a William Williams, 18 de Janeiro de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 582. 
128 “Last Lines”, 7-28 de Janeiro de 1849; ll. 1-4 e 17-20. Cf. Chitham, p. 363. 
129 Carta a Ellen Nussey, 5 de Abril de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 589. A ênfase é nossa. 
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reservas quanto à sensatez e à praticabilidade dessa medida e, consequentemente, foi 

adiando a decisão até bastante tarde, para grande ressentimento da sua irmã: 

 

[...] to delay is painful [...] she seems but half conscious of the necessity of such 

delay: she wonders I believe why I do not talk more about the journey: it 

grieves me to think she may even be hurt by my seeming tardiness. [...] 130 

 

Charlotte acaba eventualmente por ceder e reservar aposentos em Wood’s 

Lodgings No.2, The Cliff (onde anteriormente Anne se tinha alojado com os Robinson). 

A pedido de Anne, param para visitar a famosa catedral de York, que sempre a tinha 

impressionado (assim como a Branwell) pela elaborada delicadeza das suas alturas. Ao 

chegar a Scarborough, Anne sente-se reanimada pela vista inspiradora da praia e do mar 

e mostra-se determinada a não perder um único momento da sua estada. Apesar de tudo, 

poucos dias depois de ter chegado, ela sente uma mudança para pior na sua condição e o 

médico local confirma a proximidade da morte, mostrando-se surpreendido “at her fixed 

tranquillity of spirit and settled longing to be gone”.131 Tendo permanecido consciente 

até ao último momento, Anne morre, muito calma e suavemente, por volta das duas 

horas da tarde de segunda-feira, 28 de Maio de 1849. Em profundo contraste com a sua 

restante família, Anne é sepultada longe de casa, na igreja de St. Mary em Scarborough, 

um pouco abaixo das ruínas do castelo com vista para a baía que ela sempre tinha 

amado. 

Mais tarde, numa reacção algo peculiar, Charlotte estabeleceria um contraste 

entre a morte de Anne e a de Emily: 

 

Her quiet, Christian death did not rend my heart as Emily’s stern, simple, 

undemonstrative end did – I let Anne go to God and felt He had a right to her 

[...] I could hardly let Emily go – I wanted to hold her back then [...] 132 

 

Charlotte parece ter-se convencido a si própria de que Anne estaria contente por morrer 

(“Anne had had enough of life such as it was – in her twenty-eighth year she laid it 

down as a burden [...]”133). O poema que escreveria após a morte de sua irmã também 

parece confirmar esta impressão:  

 

                                                 
130 Charlotte Brontë a Ellen Nussey, 1 de Maio de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 590. A ênfase é nossa. 
131 C. Brontë a W. S. Williams, 13 de Junho de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 593. 
132 Carta a W. S. Williams, 4 de Junho de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 595. A ênfase é nossa. 
133 Carta a W. S. Williams, 13 de Junho de 1849. Cf. Barker, Id. Ibid. 
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... Wishing each sigh might be the last; / Longing to see the shade of death / [...] 

And then to thank God from my heart, / To thank Him well and fervently 134 

 

 Tal ideia indica uma total incompreensão da resignação mostrada por Anne no final: 

ela não estava desiludida com a vida mas apenas aceitando aquilo que era inevitável e 

mostrando a sua crença firme na vida após a morte.  

Seja como for, a morte das suas duas irmãs e irmão em tão curto espaço de 

tempo (aproximadamente oito meses) tinha deixado Charlotte emocionalmente 

esgotada: 

 [...] how stripped and bereaved [...] It is over. Branwell – Emily – Anne are 

gone like dreams – gone as Maria and Elizabeth went twenty years ago. One by 

one I have watched them fall asleep on my arm [...] 135 

 

Mas pior ainda foi o regresso a Haworth e encontrar uma casa vazia e silenciosa, apenas 

cheia de recordações dolorosas: “I felt that the house was all silent – the rooms were all 

empty [...] So the sense of desolation and bitterness took possession of me [...]”.136 

Charlotte chega a confessar a Smith Williams a sua revolta perante a injustiça daquelas 

três mortes e a sua grande perda pessoal: 

 

[...] when evening darkens something in my heart revolts against the burden of 

solitude – the sense of loss and want grows almost too much for me. [...] 137 

 

 

 

 

                                                 
134 “On the Death of Anne Brontë”, 21 de Junho de 1849. Cf. Winnifrith: 1984, Op. Cit., p. 242. 
135 Id. Ibid. Cf. Barker: 1995, p. 597. A ênfase é nossa. 
136 Carta a Ellen Nussey, 23 de Junho de 1849. Cf. Barker, Id. Ibid. 
137 25 de Junho de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 598. A ênfase é nossa. 



 

 

1.4 ‘Currer Bell’ ou ‘Charlotte Brontë’? – Caminhando solitária em 

direcção à fama. 

 

Em Outubro desse ano, e no meio de tanta dor e pesar, Charlotte publica o seu 

terceiro romance, Shirley, e a sua verdadeira identidade começa a ser conhecida. Ao 

hospedar-se em casa de George Smith (de Smith, Elder & Co, seu editor) em Londres, 

Charlotte conhece William Makepeace Thackeray e Harriet Martineau, pelos quais já 

nutria uma enorme admiração. Charlotte tinha retomado a escrita de Shirley, 

interrompida por morte de seu irmão Branwell, e o manuscrito tinha sido posto de lado, 

ou quase esquecido, por altura da doença fatal que vitimou suas irmãs. Deste modo, a 

influência da perda manifestar-se-ia no restante romance; não foi por acaso que ela 

intitulou o novo capítulo de “The Valley of the Shadow of Death” e introduziu o seu 

assunto da seguinte forma: 

 

The future sometimes seems to sob a low warning of the events it is bringing us 

[...] At other times this Future bursts suddenly [...] Ere you are aware, you 

stand face to face with a shrouded and unthought-of Calamity [...] 1 

 

Charlotte tinha lido Mary Barton (1848), o recentemente publicado primeiro 

romance de Elizabeth Gaskell 2, e concluído com uma certa consternação que o assunto 

e o interesse eram muito semelhantes aos que ela tinha planeado para Shirley: 

passavam-se ambos no Norte de Inglaterra por ocasião dos conflitos industriais e 

incluíam uma tentativa de assassinato do dono de uma fábrica. Um dos outros temas 

principais de Shirley era a causa feminina (então designada “Woman Question”), 

                                                           
1 Cf. Charlotte Brontë, Shirley [1849], Penguin Books: Harmondsworth (eds. Andrew and Judith Hook), 

1988, p. 399. A ênfase é nossa. 
2 Elizabeth Cleghorn Gaskell (1810-1865) passou os seus anos formativos em Cheshire (Stratford-upon-

Avon) e no Norte de Inglaterra. Em 1832, casou com o reverendo William Gaskell, o famoso pároco da 

capela unitária de Manchester (situada em Cross Street). Durante dezasseis anos constituíu família, 

trabalhou entre os mais pobres, viajou e escreveu. Em 1848, Mary Barton. A Tale of Manchester Life fez 

dela uma celebridade imediata. A sua obra foi admirada por outros escritores, como Dickens, que a 

convidou a participar em Household Words (a partir de 1850). Nesse ano, ela travou conhecimento com 

Charlotte Brontë, marcando o início de uma estreita amizade que culminou em 1857 com The Life of 

Charlotte Brontë. Depois de um segundo sucesso com North and South (1855), Gaskell reuniu um círculo 

alargado de amigos entre as classes industriais de Manchester e o mundo literário de um modo geral. 
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presente sobretudo na utopia feminina de Shirley Keeldar.3 Charlotte defende 

calorosamente o direito das mulheres à educação e ao trabalho, em especial o das 

mulheres solteiras como ela própria: 

 

[...] an education secured is an advantage gained [...] it is a step towards 

independency – and one great curse of a single female life is its dependency. 

[...] the peevishness of disappointment and the listlessness of idleness will 

infalibly degrade their nature [...] Lonely as I am – how should I be if 

Providence had never given me courage to adopt a career ... ? [...] I wish every 

woman in England had also a hope and a motive: Alas! there are many old 

maids who have neither.4 

 

Ao olhar à sua volta e para si própria, mas em particular para as irmãs Nussey (Ann, 

Mercy e Ellen), Charlotte consegue pintar com um realismo cru as desprezadas e mal-

compreendidas solteironas em Shirley (nomeadamente, Miss Mann e Miss Ainley). O 

seu receio íntimo de vir a ficar solteira durante toda a vida reflecte-se no lúcido desabafo 

de uma das heroínas do seu novo romance, Caroline Helstone:  

 

Is there not a terrible hollowness, mockery, want, craving, in that existence 

which is given away to others, for want of something of your own to bestow it 

on ? [...] 5 

 

 Por volta de finais de Agosto, o manuscrito do romance estava completo e 

pronto para ser enviado aos editores, mas Charlotte reflecte ainda com alguma mágoa 

sobre a solidão da tarefa que acaba de cumprir (e que representa, afinal, a condição de 

todo o escritor): 

 

An author who has shown his book to none, held no consultation [...] asked and 

had no opinion from one living being, but fabricated it darkly in the silent 

workshop of his brain [...] 6 

 

Com a publicação de Shirley, a 26 de Outubro de 1849, a questão da sua verdadeira 

identidade (e sobretudo do seu sexo) é novamente levantada. Smith & Elder sugerem-

lhe que abandone definitivamente o pseudónimo, uma vez que a morte de suas irmãs a 

tinha libertado da obrigação de preservar o segredo. Embora Charlotte se sentisse 

tentada a revelar publicamente a sua identidade para poder participar pessoalmente na 

                                                           
3 Ver Capítulo 27, intitulado “The First Blue-Stocking” e ainda o Capítulo 22, pp. 376-379. 
4 Carta a William Smith Williams, Haworth, 3 de Julho de 1849. Cf. Barker: 1997, pp. 241-242. A ênfase 

é nossa. 
5 Cf. Brontë, Shirley, Op. Cit., p. 190. A ênfase é nossa. 
6 Carta a James Taylor, 20 de Setembro de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 605. A ênfase é nossa. 
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comunidade literária de então, a verdade é que tinha aprendido a apreciar os benefícios 

do anonimato – “I think if a good fairy were to offer me the choice of a gift, I would say 

– grant me the power to walk invisible”.7  

Deste modo, o romance surge com a já habitual assinatura de Currer Bell; mas 

desta vez os críticos são unânimes na afirmação de que o autor é uma mulher (“There is 

woman stamped on every page”, “ ... a Yorkshire woman and one who had been a 

governess”8) e as críticas que Charlotte tanto receava não se fazem esperar. Se uns 

apontam o dedo ao seu latente pretensiosismo (“There is [...] a strong sympathy with 

Toryism and High Church [...]”), outros acusam-na de vulgaridade e de ignorância no 

tratamento de certos temas (“She must learn also to sacrifice a little of her Yorkshire 

roughness to the demands of good taste [...] such vulgarities ... would be inexcusable – 

even in a man”).9 O comentário particularmente cruel de Lewes levou Charlotte a 

responder-lhe à letra: 

 

[...] I cannot when I write think always of [...] what is elegant and charming in 

femininity – it is not on those terms or with such ideas I ever took pen in hand 

[...].10 

 

 Em contraste com aquelas atitudes, o apoio e simpatia de escritoras como 

Elizabeth Gaskell e Harriet Martineau levou Charlotte a oferecer-lhes uma cópia de 

Shirley, não apenas como prova da sua admiração mas também porque estava 

morbidamente convencida de que existia uma semelhança entre elas e a sua falecida 

irmã: “In Mrs Gaskell’s nature – it mournfully pleases me to fancy a remote affinity to 

my sister Emily – in Miss Martineau’s mind I have always felt the same [...]”.11 

Charlotte começa, por esta altura, a sentir vontade de visitar Londres na qualidade 

plenamente assumida de autora; deste modo, quando George Smith a convida a alojar-se 

em casa de sua família, ela não perde a oportunidade de aceitar imediatamente o 

generoso convite do seu editor. Segundo Mary Taylor, este súbito desejo era uma 

manifestação do que Mary descreveu como “[her] notion of literary fame – a passport to 

                                                           
7 Carta a George Smith, 26 de Outubro de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 608. A ênfase é nossa. 
8 Atlas, 3 de Novembro de 1849 e Fraser’s Magazine, Dezembro de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 610. 
9 Albany Fonblanque no The Examiner e George Henry Lewes na Edinburgh Review. Cf. Barker: 1995, 

pp. 611-613. 
10 Carta a G. H. Lewes, 1 de Novembro de 1849. Barker: 1995, p. 613. 
11 Carta a W. S. Williams, 16 de Novembro de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 615. 
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the society of clever people.”12 Mas era também um sinal da sua florescente amizade 

com George Smith, de cuja protecção em Londres Charlotte se sentia assegurada e cujas 

inúmeras atenções para com ela a tinham sensibilizado: “[...] he pleases me much: I like 

him better even as a son and brother than as a man of business”.13 

 Os seus dias "in the great Babylon” (expressão por ela usada para caracterizar a 

cidade de Londres) foram preenchidos com visitas aos monumentos e museus da cidade 

e as suas noites em serões literários ou em teatros. Mas o momento mais excitante da 

sua estada deu-se quando, pela primeira vez, se encontrou frente a frente com o seu 

ídolo literário, o romancista William Thackeray; mais tarde, Charlotte recordaria com 

embaraço o seu nervosismo: “[...] when Mr Thackeray was announced and I [...] looked 

up at his tall figure, heard his voice [...] I became miserably destitute of self-possession 

[...] I spoke stupidly”.14 O próprio autor de Vanity Fair parece ter-se comovido com o 

evidente nervosismo e vulnerabilidade de Charlotte, “[...] the trembling little frame, the 

little hand, the great honest eyes”, declarando, no entanto, que “An impetuous honesty 

seemed to me to characterize the woman.” 15 O modo satírico de conversação usado por 

Thackeray fascinava e confundia simultaneamente Charlotte, fazendo com que ela 

sentisse por vezes dificuldade em saber se ele falava a sério ou não. 

 Charlotte resolve igualmente visitar uma outra personalidade literária de renome, 

Harriet Martineau, romancista e autora de ensaios sobre economia política.16 Mas a sua 

admiração por Miss Martineau, uma ateia convicta, devia-se sobretudo ao romance que 

ela tinha publicado, intititulado Deerbrook.17 À sua chegada, Charlotte é anunciada 

como “a neat little woman, a very little sprite of creature [...] e a própria H. Martineau 

achou a autora de Jane Eyre (romance que ela elogiou) “the smallest creature I had ever 

                                                           
12 Carta a E. C. Gaskell, 1857. Cf. Barker: 1995, p. 617. 
13 Carta a Ellen Nussey, 9 de Dezembro de 1849. Cf. Barker: 1995, p. 618. 
14 Id. Ibid. Cf. Barker: 1995, p. 619. 
15  W. M. Thackeray, “The Last Sketch”, Cornhill, 1860. Cf. Barker: 1995, p. 619. 
16 Harriet Martineau (1802-76) foi inicialmente devota da doutrina unitária durante a sua juventude, tendo 

publicado Devotional Exercises em 1823. Depois de ter começado a escrever crítica para o Monthly 

Repository, publicou (entre 1832 e 1834) uma série de histórias – Illustrations of Political Economy – 

reveladoras do seu interesse pela reforma social e da influência de Bentham e Mill. Tendo-se tornado uma 

celebridade, os políticos consultavam frequentemente a sua opinião. Por volta de 1834, envolve-se na 

campanha abolicionista americana, da qual resulta Society in America (1837). Em 1845, Martineau muda-

se para o ‘Lake District’, tendo entretanto repudiado a sua fé unitária e mesmo todo o tipo de credo 

religioso ( o seu anti-teológico Laws of Man’s Social Nature seria publicado em 1851). 
17 Deerbrook (1839) é talvez um dos primeiros romances em que podemos testemunhar o processo 

através do qual uma consciência individual atinge a maturidade no contexto de uma comunidade mais 

alargada e desenvolvendo-se de forma orgânica. 
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seen (...) and her eyes blazed”.18 Deste modo, Currer Bell é progressivamente 

desmascarada perante a roda literária de Londres. Ao tomar conhecimento de que a sua 

identidade tinha sido finalmente descoberta na própria Haworth e nas suas redondezas – 

“It is understood that the only daughter of the Rev P Brontë, incumbent of Haworth is 

the authoress of Jane Eyre and Shirley, two of the most popular novels of the day [...]”19 

– Charlotte apercebe-se de que o poder de caminhar invisível tinha cessado por 

completo e que, a partir desse momento, teria de enfrentar o mundo abertamente. 

 Uma nova carreira, agora a sós, inicia-se para Charlotte Brontë. Assim, em 1850, 

(com 34 anos) ela publica um poema no Manchester Atheneum Album 20 e, ao hospedar-

se novamente em casa da família Smith, posa para o retratista George Richmond; viaja 

depois para Edimburgo e, ao passar uma temporada no 'Lake District', conhece 

Elizabeth Gaskell pessoalmente. No final desse ano, em que a hierarquia católica é 

reinstaurada na Inglaterra, Charlotte publica um volume conjunto de Wuthering Heights 

e Agnes Grey com um prefácio biográfico da sua autoria.21 Nesse ano, que é também o 

da morte do poeta laureado William Wordsworth e da publicação do seu longo poema 

autobiográfico, The Prelude, Elizabeth Barrett Browning publica os Sonnets from the 

Portuguese e Tennyson In Memoriam, herdando o título de poeta laureado. 

 Depois de ter regressado a Haworth, Charlotte tinha sido vítima de uma nova 

depressão causada, por um lado, pelo seu isolamento e, por outro, pela falta de 

inspiração para escrever (“[...] It is so bad for the mind to be quite alone – to have none 

with whom to talk [...] If I could write I daresay I should be better but I cannot write a 

line” 22). Preocupado com o estado de espírito de sua filha, Patrick Brontë resolve dar-

lhe as cartas da mãe, Maria Branwell, a ler, pensando que isso poderia de algum modo 

compensar a falta de correspondência que ela tinha sentido ultimamente. A reacção de 

Charlotte, ao assim recordar sua mãe, é de profunda e emotiva admiração, sentindo ao 

mesmo tempo a sua falta: 

 

[...] I did read them in a frame of mind I cannot describe [...] to find that mind 

of a truly fine, pure and elevated order [...] there is a rectitude, a refinement, a 

                                                           
18 Lucy Martineau, 10 de Dezembro de 1849; Harriet Martineau, Autobiography. Cf. Barker: p. 620. 
19 Bradford Observer, 28 de Fevereiro de 1850. Cf. Barker: 1995, p. 629. 
20 Uma tradução sua de “Les Orphelins” de Louis Belmontet, feita em Bruxelas. 
21 Ver Charlotte Brontë, "Biographical Notice of Ellis and Acton Bell" [1850], in Wuthering Heights, 

Oxford University Press, 1988, pp. 359-370. 
22 Carta a E. Nussey, 16 de Fevereiro de 1850. Cf. Barker: 1995, pp. 630-631. 



‘CURRER BELL’ OU ‘CHARLOTTE BRONTË’? – CAMINHANDO SOLITÁRIA EM DIRECÇÃO À FAMA 

 325 

constancy, a modesty, a sense – a gentleness about them indescribable. I 

wished she had lived and that I had known her. 23 

 

 Charlotte resolve, pouco tempo depois, aceitar o convite (já por duas vezes feito) 

de Sir James e Lady Kay Shuttleworth para passar uma temporada com eles em 

Gawthorpe Hall, perto de Burnley; a residência “grey, antique, castellated and stately 

...”, rodeada de frondosos bosques, corporizava as mansões ‘angrianas’ que Charlotte e 

Branwell tinham tantas vezes imaginado. Tendo recebido uma grande remessa de livros 

de Smith, Elder & Co., entre os quais os Essays de Hazlitt, as Letters de Charles Lamb e 

romances como Sense and Sensibility de Jane Austen, Charlotte conseguiu manter-se 

mais algum tempo ocupada. Ao ler Emma de Austen (romance publicado no ano do seu 

nascimento), ela descreve a diferença enorme entre o seu próprio estilo de escrita e o da 

outra romancista: 

 

She [Jane Austen] does her business of delineating the surface of the lives of 

genteel English people curiously well; there is a Chinese fidelity, a miniature 

delicacy [...] she ruffles the reader by nothing vehement, disturbs him by 

nothing profound: the Passions are perfectly unknown to her ...24 

 

Outra forma de ocupar o seu tempo consistia em aproveitar os dias amenos de 

Primavera para percorrer as charnecas de Haworth, que lhe traziam no entanto 

lembranças tristes de suas irmãs e da poesia por elas deixada: 

 

[...] when I go out there alone – everything reminds me of the times when 

others were with me and then the moors seem a wilderness, featureless, 

solitary, saddening [...] In the hill-country silence their poetry comes by lines 

and stanzas into my mind. Once I loved it – now I dare not read it [...] 25 

 

 Sabendo da solidão de Charlotte, George Smith convida-a novamente a 

hospedar-se em casa de sua família em Hyde Park Gardens, Londres, onde não lhe dá 

sequer ocasião para que se sinta deprimida: teatro, visitas, exposições, encontros com 

personalidades literárias (entre as quais G.H. Lewes, Julia Kavanagh 26 e W. 

                                                           
23 Id. Ibid. A ênfase é nossa. 
24 Carta a W. S. Williams, 12 de Abril de 1850. Cf. Barker: 1995, p. 634-635. A ênfase é nossa. 
25 Carta a James Taylor, 22 de Maio de 1850. Cf. Barker: 1995, p. 639. A ênfase é nossa. 
26 Julia Kavanagh (1824-77) tinha passado uma grande parte da sua juventude em França, dando-lhe um 

conhecimento do carácter e costumes franceses que ela retrataria nos seus romances e contos. Destes, os 

mais conhecidos eram Madeleine (1848), Nathalie (1850) e Adèle (1858). Escreveu depois os esboços 

biográficos, intitulados French Women of Letters (1862) e English Women of Letters (1863). Charlotte 

Brontë sentia uma grande empatia e afinidade em relação a Kavanagh, com a qual se correspondia pelo 

facto de aquela ter um carácter irlandês e por se manter a si própria e à sua mãe unicamente através da 
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Thackeray). Num jantar organizado em sua honra, que teve lugar na residência pessoal 

de Thackeray, Charlotte mostra incapacidade para encetar ou manter a conversação 

brilhante que todos esperavam da já então famosa autora: vendo que ela tinha recuado 

para um canto da sala, os convidados ficam desapontados e consequentemente retiram-

se.27 Mas outra provação esperava Charlotte no dia seguinte: George Smith persuade-a a 

deixar-se retratar pelo famoso artista, George Richmond (discípulo de Henry Fuseli, 

cujas gravuras Charlotte tinha copiado detalhadamente quando criança); quando lhe é 

finalmente permitido ver o trabalho acabado, ela irrompe em lágrimas, exclamando que 

o retrato era a sua irmã Anne em pessoa.28 Aparentemente um outro artista em ascensão, 

John Everett Millais 29, tinha-se oferecido para a retratar pela simples razão de que 

Charlotte corporizava a sua ideia de uma mulher de génio e que ele caracterizou de 

forma memorável usando a expressão “[she] looked tired with her own brains”.30 

 Quando Charlotte decide aceitar o convite de G. Smith para visitar a cidade de 

Edimburgo em sua companhia, vê-se obrigada a rebater a opinião geral de que ao viajar 

com um homem jovem, solteiro e bem sucedido iria levantar suspeitas de um 

relacionamento mais íntimo:  

 

[...] George and I understand each other very well – and respect each other very 

sincerely – we both know the wide breach time has made between us [...] my 

six or eight years of seniority, to say nothing of lack of all pretension to beauty 

&c. are a perfect safeguard [...] 31 

 

No entanto, a realidade era que ambos nutriam uma admiração mútua pelo outro: Smith 

admirava a inteligência de Charlotte e esta não podia deixar de se sentir lisonjeada por 

tal admiração suscitada num jovem tão atraente e próspero como Smith 

reconhecidamente era. Mas a visita à Escócia, consideravelmente reduzida em nome das 

aparências, transformou-se sobretudo numa homenagem a Walter Scott, cujas obras 

                                                                                                                                                                          

escrita. Charlotte refere-se-lhe assim: “[...] little, almost dwarfish figure to which even I had to look down 

[...] Long-armed and with a large head and (...) a strange face. She met me half-frankly, half tremblingly.” 

(Carta a E. Nussey, 12 de Junho de 1850). 
27 Cf. Barker: 1995, pp.643-644. 
28 Cf. Barker: 1995, p. 644. 
29 Sir John Everett Millais (1829-96) foi um dos membros fundadores do movimento artístico conhecido 

como ‘Pre-Raphaelite Brotherhood’. Tornou-se famoso pelo chocante realismo de algumas das suas 

pinturas (nomeadamente, Christ in the House of his Parents, 1849-50). Outras, tais como Ophelia e 

Mariana (1851-52) mostram a sua técnica brilhante e o detalhe fresco e preciso. Millais pintou o retrato 

de John Ruskin em 1853 e ilustrou com os seus desenhos vários romances de Trollope. 
30 Cf.  Sidney Lee, “Charlotte Brontë in London”, Brontë Society Transactions, vol.4, 19, p. 116. 
31 Carta a Ellen Nussey, 21 de Junho de 1850. Cf. Barker: 1995, p. 646. 
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tanto tinham influenciado os jovens Brontë. Como era de esperar, as excursões feitas à 

casa de Scott em Abbotsford e à abadia de Melrose, restaurada pelo próprio, deram uma 

satisfação enorme a Charlotte – “I always liked Scotland as an idea, but now, as a 

reality, I like it far better [...]”.32 Perturbada pelas insinuações de seu pai e de Ellen de 

que George Smith estaria prestes a pedi-la em casamento, e provavelmente consciente 

dos seus próprios sentimentos em relação àquele, Charlotte resolve refugiar-se por um 

curto período no Lago Windermere com os Kay Shuttleworth. 

 A expectativa de conhecer finalmente a tão celebrada Região dos Lagos, a terra 

dos poetas, atraiu Charlotte: “This place is exquisitely beautiful, though the weather is 

cloudy misty and stormy [...]”.33 Ao percorrer, na carruagem de Sir James Shuttleworth, 

a gloriosa paisagem de Westmoreland, Charlotte é acometida pelo desejo súbito de 

vaguear sozinha por entre aqueles vales verdejantes: 

 

[...] could I have wondered about amongst those hills alone – I could have 

drank in all their beauty [...] I longed to slip out unseen, and to run away by 

myself in amongst the hills and dales. Erratic and vagrant instincts tormented 

me, and these I was obliged to control, or rather, surpress [...] 34 

 

É neste cenário que se dá o seu primeiro encontro com Elizabeth Gaskell, que 

Charlotte descreve como sendo “[...] a woman of the most genuine talent – of cheerful, 

pleasing and cordial manners and – I believe – of a kind and good heart.” 35 Por seu 

turno, Gaskell descreveria Charlotte de forma franca como “altogether plain” mas 

“quiet, sensible, unaffected, with high noble aims [...] sterling and true [...]”.36 Cedo 

foram surgindo afinidades entre as duas escritoras, nomeadamente uma admiração 

mútua pelo controverso livre-pensador Francis Newman 37 e por John Ruskin 38. Em 

                                                           
32 Cf. George Smith, A Memoir ..., Op. Cit., p. 104 (a ênfase é nossa). 
33 Carta a Patrick Brontë, 20 de Agosto de 1850. Cf. Barker: 1995, p. 651. 
34 Carta a Ellen Nussey, 26 de Agosto de 1850. Cf. Barker: 1995, p. 652. 
35 Id. Ibid. Cf. Barker: 1995, p. 651. 
36 Gaskell numa carta a Eliza Fox, 27 de Agosto de 1850. Cf. Barker, ibid. 
37 Francis Newman era irmão do mais famoso John Henry Newman, convertido ao catolicismo. Francis, 

que mais tarde – e tal como Elizabeth Gaskell – se converteu à doutrina unitária, opunha-se ao seu irmão 

católico e tanto Gaskell como Charlotte gostavam do livro que ele tinha publicado no ano anterior, 

intitulado The Soul (1849): “[...] a deep and interesting subject of study [...] It is daring – it may be 

mistaken – but it is pure and elevated.” (Cf. Gaskell, The Life ..., Op. Cit., p. 396). 
38 Os dois volumes de Modern Painters de John Ruskin tinham sido publicados em 1843 e 1846 e Seven 

Lamps of Architecture em 1849; Charlotte Brontë afirmou admirá-los e ao seu autor; a propósito de The 

Stones of Venice, ela diz: “[...] Mr Ruskin seems to me one of the few genuine writers, [...] of this age. [...] 

his deep, serious (...) fanatical reverence for Art. [...] He writes like a consecrated Priest of the Abstract 

and Ideal.” (Cf. Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë, Op. Cit., p. 442). 
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matéria de política e de poesia parecem, pelo contrário, ter tido opiniões divergentes; 

para além do seu conservadorismo contrastar com o liberalismo de Gaskell, Charlotte 

detestava Alfred Tennyson, que era unanimemente aclamado. O comentário que ela fez 

ao poema que aquele poeta dedicou ao seu falecido amigo, Arthur Hallam, In 

Memoriam (publicado em Fevereiro de 1850, com um sucesso estrondoso) é bastante 

elucidativo:  

 

[...] It is beautiful; it is mournful; it is monotonous. [...] I should have distrusted 

this rhymed, and measured, and printed monument of grief [...] bitter sorrow, 

while recent, does not flow out in verse. 39 

 

 Quando Charlotte regressa a Haworth, Smith, Elder & Co. oferecem-se para re-

editar os romances de Emily e de Anne – Wuthering Heights e  Agnes Grey – num único 

volume; Charlotte mostra-se contente com a sugestão e resolve escrever um prefácio e 

uma nota explicativa das autoras, mas recusa-se a acrescentar quaisquer outras 

composições “as I would not offer a line to the publication of which my sisters 

themselves would have objected”.40 Pretendendo esclarecer uma vez por todas as 

identidades separadas de Currer, Ellis e Acton Bell, Charlotte faz um breve resumo das 

vidas e do carácter das suas duas irmãs mas, ao fazê-lo, constrói o mito subsequente das 

autoras como filhas da natureza, cuja inexperiência, inocência e sentido da verdade as 

tinha levado a retratar a vida tal como elas a viam (ou seja, de modo cru e directo):  

 

[...] they were two unobtrusive women; a perfectly secluded life gave them 

retiring manners and habits. In Emily [...] an unsophisticated culture, 

inartificial tastes [...]no worldly wisdom; [...] Anne’s constitutional reserve and 

taciturnity placed and kept her in the shade, [...] Neither Emily nor Anne was 

learned; [...] they always wrote from the impulse of nature, the dictates of 

intuition, [...] 41 

 

Charlotte tinha-se decidido, afinal, a acrescentar uma selecção dos poemas das 

suas irmãs à nova edição; mas ao escolher sete composições de Anne e dezoito outras de 

Emily, Charlotte introduz nelas igualmente alterações editoriais consideráveis, muitas 

das quais desnecessárias e deturpadoras. No caso dos poemas de Emily, Charlotte chega 

                                                           
39 Carta a Elizabeth Gaskell, 27 de Agosto de 1850. Cf. Gaskell, p. 422 (a ênfase é nossa). Apesar de 

tudo, em 1846, Charlotte e suas irmãs tinham enviado uma cópia de Poems by Currer, Ellis and Acton 

Bell a Tennyson, que muito provavelmente gostou do que leu. 
40 Carta a W. S. Williams, 5 de Setembro de 1850. Cf. Barker: 1995, p. 654. 
41 Charlotte Brontë, “Biographical Notice of Ellis and Acton Bell”, Op. Cit., p. 364. A ênfase é nossa. 
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a mudar palavras, tempos de verbos e até a acrescentar versos de sua própria lavra.42 No 

que diz respeito a Anne, ela ignora deliberadamente a poesia de origem ‘gondaliana’ e 

escolhe os poemas de inspiração religiosa (com a finalidade de provar a devoção de sua 

irmã), mas fazendo igualmente modificações no texto original daqueles (nomeadamente, 

substituindo versos inteiros por outros da sua autoria, no sentido de atenuar as 

expressões de desespero mais fortes, que surgem sobretudo no poema por ela intitulado 

de “Last Lines”). Deste modo, Charlotte mostra claramente pretender assumir perante o 

mundo o papel de intérprete oficial de suas irmãs e, acima de tudo, de Emily, que 

mesmo em vida  

would fail to defend her most manifest rights, to consult her most legitimate 

advantage. An interpreter ought always to have stood between her and the 

world. [...] 43 

 

Entretanto, a nomeação pelo Papa de Nicholas Wiseman como Cardeal e 

Arcebispo de Westminster suscita uma reacção histérica entre os protestantes, e 

particularmente os anglicanos, que vêem a criação de bispados Católicos em Inglaterra 

como uma verdadeira agressão papal. O próprio Patrick Brontë é levado a escrever “A 

Tract for the Times” 44 e Arthur Bell Nicholls subscreve uma resolução, elaborada em 

Leeds, condenando publicamente o Papa. Não é pois para admirar que a hostilidade 

sentida por Charlotte em relação ao catolicismo, agravada durante a sua estada em 

Bruxelas, tenha sido reavivada por estes acontecimentos. Os seus preconceitos 

religiosos vêm novamente ao de cima quando, mais tarde em Londres, assiste curiosa a 

um sermão de Wiseman:  

 

[...] looks as if he would relish a good dinner with a bottle of wine after it. [...] 

simpering, and bowing like a fat old lady [...] looked the picture of a sleek 

hypocrite ... The audience seemed to look up to him as a god. 45 

 

Para além de George Smith, outra amizade que Charlotte tinha criado quase 

exclusivamente através da sua correspondência era a de James Taylor, o gerente de 

Smith, Elder & Co. No início de 1851, pouco tempo depois de ter tido conhecimento de 

que Taylor iria partir para a Índia com o objectivo de tomar conta dos interesses daquela 

                                                           
42 “Selections from Poems by Ellis Bell”. 
43 C. Brontë, “Biographical Notice ...”, Op. Cit., p. 364. 
44 Leeds Intelligencer, 19 de Outubro de 1850, p. 6. 
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firma em Bombaim, Charlotte recebe dele uma visita inesperada em Haworth. O motivo 

para a deslocação de Taylor, tal como Charlotte suspeitava, era o de um pedido formal 

de casamento, que ela não podia de forma nenhuma aceitar: “Friendship – gratitude  

esteem – I have – but each moment he came near me – and that I could see his eyes 

fastened on me – my veins ran ice.” 46 A recusa de Charlotte não tinha apenas a ver com 

o facto de que ela não o amava, mas sobretudo com uma inexplicável aversão física; 

James Taylor lembrava-lhe Branwell (“the resemblance to Branwell struck me forcibly – 

it is marked” 47). Após algum tempo de deliberação, e embora Patrick Brontë tivesse 

surpreendentemente tomado o partido de Taylor, Charlotte avançou com outra 

explicação para a sua recusa: 

 

I could not see one passing glimpse of true good-breeding [...] though clever,  

he is second-rate [...] were I to marry him – my heart would bleed – in pain and 

humiliation [...] 48 

 

No entanto, ela tinha plena consciência de que ao recusar a proposta de casamento de 

James Taylor estava a condenar-se a um futuro incerto e solitário.  

 Oprimida pelo seu isolamento forçado, é com renovada alegria que Charlotte 

aceita um novo convite de Mrs Smith (mãe de George Smith) para passar uma 

temporada em Londres, a partir de 29 de Maio. Por esta altura, corriam já boatos de que 

Charlotte viajava para a capital com o propósito de noivar ou mesmo casar. Mas, desta 

vez, ela pretendia apenas estar presente numa das palestras de Thackeray sobre “The 

English Humorists of the Eighteenth Century”: 

 

[...] the audience was composed of the very elite of London Society – 

Duchesses were there by the score – [...] the great Lecturer [...] met me as I 

entered – shook hands [...] and introduced me. 49 

 

No mesmo dia, Charlotte efectuou a sua primeira visita ao "Crystal Palace" (o enorme 

edifício de vidro da autoria de Joseph Paxton, situado em Hyde Park) que albergava a 

primeira ‘Grande Exposição Internacional’, aberta ao público pela Rainha Vitória no dia 

                                                                                                                                                                          
45 Sermão dirigido à ‘Roman Catholic Society of St Vincent de Paul’. Carta a George Smith, 1 de Agosto 

de 1850. Cf. Barker: 1995, p. 678. 
46 Carta a Ellen Nussey, 9 de Abril de 1851. Cf. Barker: 1995, pp. 669-670. 
47 Carta a E. Nussey, 4 de Abril de 1851. Cf. Barker: 1995, ibid. 
48 Carta a E. Nussey, 23 de Abril de 1851. Cf. Barker: 1995, ibid. 
49 Carta a Patrick Brontë, 30 de Maio de 1851. Cf. Barker: 1995, p. 675. 
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1 de Maio desse ano. Charlotte descreve-a como “a mighty Vanity Fair [...]” 50, fazendo-

lhe lembrar igualmente as Mil e Uma Noites ou mesmo as suas criações ‘angrianas’: 

“[...] it is such a Bazaar or Fair as eastern Genii might have created. It seems as if magic 

only could have gathered this mass of wealth from all the ends of the Earth [...]”.51 Por 

outro lado, a sua ida ao ‘French Theatre’ para ver e ouvir Rachel, a famosa actriz 

francesa Elisa Félix, parece tê-la impressionado profundamente: 

 

[...] her acting was something apart [...] her soul was in it – and a strange soul 

she has [...] a wonderful sight [...] I shall never forget it – she made me shudder 

to the marrow of my bones [...] she will come to me in sleepless nights again 

and yet again.52 

 

Este episódio fornecer-lhe-ia matéria valiosa em Villette, onde Charlotte a retrataria 

como a actriz ‘Vashti’, “Hate and Murder and Madness incarnate”.53 

 Entretanto, Mrs Gaskell tinha-a convidado a passar uns dias com a sua família 

em Manchester; Charlotte mostra-se satisfeita com a hospitalidade recebida: “She seems 

to me kind, clever, animated and unaffected – her husband is a good and kind man too.” 

54 As filhas de Gaskell pareciam tê-la admirado muito, especialmente a mais nova, Julia. 

De volta a Haworth mais uma vez, Charlotte só consegue encontrar refúgio para o seu 

isolamento e solidão na correspondência com James Taylor e George Smith. Este 

último, em especial, conseguia fazer dissipar a depressão de Charlotte através do tom 

divertido e irónico das suas cartas, como ela própria lhe confessa: “[...] an undercurrent 

of quiet raillery – an inaudible laugh to yourself [...] a sly touch of a Mephistopheles 

[...]”; no entanto, receosa de ultrapassar as devidas conveniências, Charlotte esconde-se 

por detrás do seu pseudónimo masculino: “[...] though Currer Bell cannot do this – you 

are still to think him your friend – and you are still to be his friend. You are to keep a 

fraction of yourself [...] for him, [...]”.55  

Um assunto muito em voga na época – a emancipação das mulheres – parece ter, 

mais uma vez, prendido a atenção de Charlotte. Ao ler um artigo em Westminster 

                                                           
50 Id. Ibid. 
51 Carta a Patrick Brontë, 7 de Junho de 1851. Cf. Barker: 1995, p. 677. 
52 Carta a Amelia Taylor, 11 de Junho de 1851. Cf. Barker: 1995, pp. 677-678. 
53 “It was a marvellous sight: a mighty revelation. / It was a spectacle low, horrible, immoral. [...] Wicked, 

perhaps, she is, but also she is strong; and her strength has conquered Beauty, [...] The strong magnetism 

of genius drew my heart out of his wonted orbit [...]” Cf. C. Brontë, Villette, Op. Cit., vol. II, cap. 23, pp. 

338-341. 
54 Carta a George Smith, 1 de Julho de 1851. Cf. Barker: 1995, p. 682. 
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Review da autoria de Harriet Taylor (amiga e futura esposa de John Stuart Mill, que 

Charlotte julga aliás ser o autor do referido artigo), intitulado “On the Emancipation of 

Women”, Charlotte sente-se identificada com o seu raciocínio lógico, mas não tanto 

com os sentimentos evidenciados na escrita do mesmo: 

 

[...] Well-argued it is,  clear, logical,  but vast is the hiatus of omission [...] I 

think the writer forgets there is such a thing as self-sacrificing love and 

desinterested devotion. [...] and yet he [sic] speaks admirable sense through a 

great portion of his article – especially when he says [...] leave all careers 

open, let them [women] try. [...] He likewise disposes of the ‘maternity’ 

question very neatly. [...] 56 

 

Nesse mesmo ano de 1851, John Ruskin começaria a publicação de The Stones of 

Venice e Herbert Spencer publicaria Social Statics 57, mas apenas o primeiro despertaria 

a atenção de Charlotte. 

Durante o ano de 1852, em que Dickens inicia a publicação de Bleak House e 

Harriet Beecher Stowe publica Uncle Tom's Cabin, Charlotte queixa-se frequentemente 

da “solitude of my position”: “some long, stormy days and nights there were when I felt 

such a craving for support and companionship as I cannot express”.58 No entanto, por 

volta do final de Março de 1852, já ela tinha completado a primeira versão do primeiro 

volume de Villette: o novo romance evidencia o seu estado de espírito durante a 

composição; o último capítulo em especial, descrevendo o longo período de férias que 

Lucy Snowe passa virtualmente só na escola. Charlotte estava a basear-se na sua própria 

experiência de solidão e desespero vividos no Pensionato Heger em 1843, que, tal como 

no romance, a leva a fazer uma confissão numa igreja católica, mas também na solidão 

da sua existência actual:  

 

My heart almost died within me; miserable longings strained its chords. How 

long were the September days! How silent, how lifeless! How vast and void 

seemed the desolate premisses! [...]59 

                                                                                                                                                                          
55 Carta a George Smith, 22 de Setembro de 1851. Cf. Barker: 1995, p. 687. 
56 Carta a Elizabeth Gaskell, 20 de Setembro de 1851. Cf. Gaskell, The Life ..., pp. 458-459 (a ênfase é 

nossa). 
57 Herbert Spencer (1820-1903), originalmente engenheiro civil, virou a sua atenção para a filosofia em 

1850, tendo publicado Principles of Psychology em 1855. Depois de ler Charles Darwin, em 1860, 

elaborou uma série sistemática de tratados que o conduziu à filosofia evolucionista (de que foi o 

fundador). A visão de Spenser influenciaria a Sociologia mas também a Literatura (nomeadamente, o 

romance – sobretudo o de Thomas Hardy e o de George Eliot). 
58 Carta a Laetitia Wheelwright, 12 de Abril de 1852. Cf. Barker: 1995, p. 691. 
59 Cf. Charlotte Brontë, Villette [1853], Op. Cit., vol. I, cap. 15, “The Long Vacation”, pp. 227-228. 



‘CURRER BELL’ OU ‘CHARLOTTE BRONTË’? – CAMINHANDO SOLITÁRIA EM DIRECÇÃO À FAMA 

 333 

 

 Um dos grandes receios de Charlotte era que o seu isolamento e a sua solidão a 

transformassem numa “stern, harsh, selfish woman”. E embora o segundo volume do 

seu novo romance fosse progredindo lentamente, o estado de espírito da autora revelava 

agora um profundo e constante desânimo: 

 

[...] my life is a pale blank and often a very weary burden [...] the Future 

sometimes appals me [...] not that I am a single woman – but because I am a 

lonely woman and likely to be lonely. [...]60 

 

O receio, já anteriormente exprimido, de enfrentar a vida como mulher solteira seria 

agora exacerbado pelo medo de se expor como autora plenamente assumida. Numa carta 

a Smith Williams, Charlotte é clara quanto a esse assunto: “My wish is that the book 

should be published without the Author’s name.”61 O facto de que este seria o primeiro 

romance a aparecer perante um público já conhecedor da sua verdadeira identidade, e 

também de parte da sua vida, teria contribuído para a ansiedade de Charlotte – “I should 

be most thankful for the sheltering shadow of an incognito”.62 

E, de facto, não era difícil reconhecer a própria Charlotte na pessoa solitária, 

atenta e cáustica de Lucy Snowe, ou mesmo George Smith na figura do bem-parecido 

Dr John Graham Bretton. Além do medo de que aquele reconhecesse o seu retrato no 

romance, Charlotte receava a exposição dos seus sentimentos. Todos estes receios 

podem explicar a sua dificuldade em resolver a relação entre Lucy e Bretton no 

romance; mas quando George Smith pergunta a Charlotte qual o destino do personagem, 

ela responde-lhe que “Lucy must not marry Dr John; he is far too youthful, handsome, 

bright-spirited and sweet-tempered [...] his wife must be young, rich and pretty [...]”.63 

Deste modo, Charlotte tinha resolvido que o realismo se deveria sobrepor à fantasia, 

tanto na vida real como na ficção. Acontecimentos posteriores revelariam que a autora 

podia ser tão severa com ela própria como com as suas heroínas. George Smith coloca 

objecções relativamente ao facto da história mudar bruscamente de ênfase para seguir o 

progressivo relacionamento entre Lucy Snowe e Monsieur Paul Emanuel, mas Charlotte 

volta à carga: 

 
                                                           
60 Carta a Ellen Nussey, 25 de Agosto de 1852. Cf. Barker: 1995, p. 701. 
61 Carta datada de 26 de Outubro de 1852. Cf. Barker: 1995, p. 703. 
62 Carta a George Smith, 30 de Outubro de 1852. Cf. Barker: 1995, Ibid. A ênfase é nossa. 
63 Carta a G. Smith, 3 de Novembro de 1852. Cf. Barker: 1995, p. 705. 
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The spirit of Romance would have indicated another course, far more flowery 

and inviting ... but this would have been unlike Real Life, inconsistent with 

Truth – at variance with Probability.64 

 

 Quando, no dia 13 de Dezembro de 1852, Arthur Bell Nicholls – o co-adjutor de 

seu pai durante os últimos sete ou oito anos – inesperadamente a pede em casamento, 

Charlotte vê-se confrontada com um dilema semelhante ao da sua mais recente heroína: 

perseguir um amor ilusório e possivelmente não retribuído ou aceitar um amor mais 

palpável e real? Embora os seus sentimentos em relação a Mr Nicholls incluíssem um 

misto de respeito e de desprezo (este último sentimento extensivo a todos os párocos de 

um modo geral), Charlotte parece ter ficado surpreendida e sensibilizada com aquela 

declaração de afecto: 

 

Shaking from head to foot, looking deadly pale, speaking low, vehemently yet 

with difficulty – he made me for the first time feel what it costs a man to 

declare affection where he doubts response.65 

 

Mas quando Patrick Brontë toma conhecimento da atitude do seu coadjutor, mostra-se 

intensamente agitado e zangado pelo seu atrevimento, de tal modo que Charlotte é 

forçada a recusar imediatamente o pedido, muito embora indignada com a reacção de 

seu pai: “my blood boiled with a sense of injustice”. Apesar de nunca ter sentido 

nenhuma atracção especial por Arthur Nicholls –  

 

[...] a strong-built, somewhat hard-featured man, with a good deal of Celtic 

sentiment about his manner & voice – quite of the type of the northern 

Irishman 66 

 

 este torna-se subitamente mais interessante pelo facto de ser incompreendido e 

maltratado. Além do mais, a fama de Charlotte aparentemente não significava nada para 

ele: era claro que ele amava a mulher e não a autora. Charlotte começava inclusivamente 

a suspeitar que a simpatia mostrada pelos seus amigos de Cornhill (incluindo George 

Smith) não era verdadeiramente sincera, mas de certa forma interesseira. 

 

The feeling which had gradually crept over her during the last year, that the 

kindness of her friends at Cornhill was not personal but merely a business 

                                                           
64 Carta a G. Smith, 6 de Dezembro de 1852. Cf. Barker: 1995, p. 708. 
65 Carta a E. Nussey, 15 de Dezembro de 1852. Cf. Barker: 1995, p. 710. 
66 Carta de Richard Monckton Milnes a Elizabeth Gaskell, 30 de de Janeiro de 1854. Cf. Barker: 1997, p. 

382. 
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arrangement to encourage her to produce another book, had extended to include 

Mrs Smith [...] 67 

 

 Assim, quando Mrs Smith informa triunfantemente Charlotte de que o seu filho, 

George, está prestes a anunciar o seu noivado com Elizabeth Blakeway, a formosa filha 

de um abastado comerciante londrino, ela sente-se profundamente ferida e ofendida, 

para não dizer traída. Tal como Bretton tinha desiludido Lucy Snowe ao casar com 

Paulina, também George Smith tinha finalmente cedido aos ditames da convenção ao 

preferir os valores da aparência e da riqueza em detrimento de uma afinidade intelectual 

verdadeira. 

 Tendo praticamente terminado Villette, Charlotte resolve efectuar uma visita a 

Londres, onde faz algumas excursões de carácter pouco usual: vai ver os 

estabelecimentos penais de Pentonville e o antigo de Newgate; passeia-se pelos centros 

financeiros da City e visita alguns hospitais. O interesse súbito e sem precedentes que 

Charlotte manifesta por assuntos de carácter social parece ter sido provocado por um 

certo sentimento de culpa em relação àquilo que ela via como uma omissão na sua obra. 

O romance social estava então muito em voga e os mais reputados romancistas 

(incluindo Dickens, Gaskell, Kingsley e muitos outros) discutiam “the condition of 

England question” e “the woman question” de forma acesa. Mas, ao enviar o manuscrito 

de Villette ao seu editor, Charlotte comenta de forma apologética: 

 

You will see that ‘Villette’ touches on no matter of public interest. I cannot 

write books handling the topics of the day – it is of no use trying. Nor can I 

write a book for its moral – Nor can I take up a philanthropic scheme though I 

[...] voluntarily and sincerely veil my face before such a mighty subject as that 

handled in Mrs Beecher Stowe’s work – ‘Uncle Tom’s Cabin’. [...]68 

 

Alguns dos assuntos do dia eram, sem dúvida, do conhecimento de Charlotte. 

1853 foi, por exemplo, o ano em que Livingstone iniciou as suas explorações em África 

(aventura que a autora seguiu de perto), em que o horário de trabalho fabril foi 

finalmente reduzido para dez horas, em que Frederick Denison Maurice publicou 

Theological Essays 69 e Matthew Arnold os seus Poems.70 Elizabeth Gaskell, cuja obra 

                                                           
67 Cf. Juliet Barker, The Brontës (1995), Op. Cit., p. 713. 
68 Carta a George Smith, 30 de Outubro de 1852. Cf. Barker: 1995, p. 714. “To manage these great 

matters rightly , they must be long and practically studied – their bearings known intimately and their evils 

felt genuinely; [...]” (Cf. Gaskell, The Life ..., p. 483). 
69 John Frederick D. Maurice (1805-72), cujo envolvimento no ‘Socialismo Cristão’ e com Charles 

Kingsley estava a começar por esta altura, fazendo dele um clérigo londrino particularmente controverso. 
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estava imbuída de preocupações pelos males sociais da altura, tinha escrito uma carta a 

Charlotte pedindo-lhe que atrasasse um pouco a publicação de Villette para que não 

saísse ao mesmo tempo que o seu segundo romance, Ruth, já que poderia atrair 

comparações pouco simpáticas por parte da crítica. Charlotte mostra-se cooperante, 

afirmando que “’Villette’ has indeed no right to push itself before ‘Ruth’. There is a 

goodness, a philanthropic purpose – a social use in the latter, to which the former cannot 

for an instant pretend”.71 No entanto, ela estava consciente de que isso não iria impedir 

os críticos de fazer comparações e também de que o propósito dos dois romances era 

completamente diferente. Na verdade, as ideias de Charlotte sobre "the art of fiction" 

eram bem diferentes das dos seus contemporâneos, como sobressai deste comentário: 

 

I hold that a work of fiction ought to be a work of creation: that the real should 

be sparingly introduced in pages dedicated to the ideal. [...] 72 

 

O facto é que Villette parecia ter levantado uma barreira pouco perceptível mas, 

apesar de tudo, insuperável entre ela própria e a família Smith, devido ao sentimento de 

desconforto quando se viram retratados no romance de Charlotte. Por outro lado, 

durante a sua ausência de Haworth, o relacionamento tenso entre Patrick Brontë e 

Arthur Nicholls tinha-se agravado substancialmente, tal como afirma o primeiro – “[...] 

He [Arthur] shun’d me, as if I had been a cobra de Capello [...] his countenance was 

strongly indicative of mortified pride, and malevolent resentment [...]”.73 Desejando 

mostrar o quanto tinha sido ofendido, e num gesto dramático, Nicholls tinha-se 

inclusivamente oferecido como missionário para as colónias australianas de Sydney, 

Melbourne e Adelaide.74 

                                                                                                                                                                          

Charlotte Brontë tinha uma predilecção especial por este pregador: “[...] had I the choice, it is Maurice 

whose ministry I should frequent.” (Cf. Gaskell, The Life ..., p. 463). Os ensaios de Maurice apresentavam 

uma visão pouco ortodoxa do Castigo Eterno e causaram a sua expulsão do King’s College, onde era 

professor de Literatura e História. Ver Marion J. Phillips, "Charlotte Brontë's Favourite Preacher: 

Frederick Denison Maurice (1805-1872)", Brontë Society Transactions, vol. 20, Part 3, 1991, pp. 77-88. 
70 Matthew Arnold (1822-88), o filho mais velho de Thomas Arnold, foi inspector escolar, professor de 

Poesia em Oxford, poeta e ensaísta. Os seus Poems de 1853 continham extractos de outros volumes de 

poesia sua e o Prefácio discutia precisamente os problemas da escrita de poesia numa época “wanting in 

moral grandeur”. 
71 Carta a Elizabeth Gaskell, 12 de Janeiro de 1853. Cf. Barker: 1995, pp. 714-715. A publicação de 

Villette é assim adiada para 28 de Janeiro de 1853. 
72 Carta a George Smith, Op. Cit. Cf. Gaskell, The Life ..., p. 482. 
73 Carta de Patrick Brontë a Charlotte Brontë, 11-19 de Janeiro de 1853. Cf. Barker: 1995, p. 716. 
74 Cf. Barker: 1995, p. 716. 
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Entretanto, os primeiros comentários críticos a Villette começam a aparecer e, 

para alívio de Charlotte, pareciam ser unanimemente favoráveis; por exemplo, a 

Literary Gazette afirmava que “[...] it will engage a wider circle of admirers than Jane 

Eyre, for it has all the best qualities of that remarkable book, untarnished [...] by its 

defects”; o Spectator argumentava que “this book, far more than Jane Eyre, sounds like 

a bitter complaint against the destiny of those women whom circumstances reduce to a 

necessity of working for their living”; o Guardian criticava ao de leve (embora 

colocando perspicazmente o dedo na ferida) “the somewhat cynical and bitter spirit [...] 

the result of affections thrown back upon themselves, and harshly denied their proper 

scope and objects”.75 No entanto, a crítica feita no Daily News pela sua amiga, Harriet 

Martineau, parece ter magoado Charlotte consideravelmente: 

 

[...] the book is almost intolerably painful ... All the female characters, in all 

their thoughts and lives, are full of one thing [...] – love. So incessant is the 

writer’s tendency to describe the need of being loved [...] It is not thus in real 

life. There are substantial, heartfelt interests for women of all ages [...] quite 

apart from love.76 

 

A opinião de Thackeray revelar-se-ia coincidente com a de Martineau, embora tivesse 

sido exprimida em particular e sem conhecimento da autora: 

 

[...] I can read a great deal of her life as I fancy in her book [...] rather than 

have fame, [...] she wants some Tomkins or another to love her and be in love 

with. [...] here is one a genius, a noble heart longing to mate itself and destined 

to wither away into old maidenhood with no chance to fulfil the burning 

desire.77 

 

Uma questão que parecia intrigar muitos leitores de Villette, de quem Charlotte 

tinha recebido vários pedidos de uma resposta clara e definitiva, era respeitante ao 

destino de M. Paul Emanuel que o final do romance deixa em suspenso. Aparentemente, 

a intenção original de Charlotte era a de que ele deveria morrer afogado no seu regresso 

para casar com Lucy Snowe; tal como ela própria, Lucy não conseguiria ficar com o 

                                                           
75 Comentários críticos publicados, respectivamente, a 5, 12 e 23 de Fevereiro de 1853. Cf. Barker: 1995, 

p. 718. 
76 Comentário crítico publicado a 3 de Fevereiro de 1853. Cf. Barker: 1995, p. 719 (a ênfase é nossa). 

Aparentemente, a própria Charlotte tinha pedido a Martineau que fosse absolutamente sincera na sua 

crítica: “[...] give me your thoughts upon my book, as frankly as if you spoke to some near relative whose 

good you preferred to her gratification [...] I love, I honour, I kneel to truth. Let her smite me on the one 

cheek, [...]” (Cf. Gaskell, The Life ..., p. 618). 
77 Carta a Lucy Baxter, 11 de Março de 1853. Cf. Barker: 1995, p. 719 (a ênfase é nossa). 
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homem amado. No entanto, não querendo um “unhappy ending” para a sua história – se 

bem que não desejando alterar a sua própria visão do destino daquele  Charlotte tinha 

propositadamente ocultado a revelação da morte de Monsieur Paul numa imagem 

ambígua: 

[...] There is enough said. Trouble no quiet, kind heart; leave sunny 

imaginations hope. Let it be theirs to conceive the delight of joy born again 

fresh out of great terror, the rapture of rescue from peril, the wondrous reprieve 

from dread, the fruition of return. Let them picture union and a happy 

succeeding life.78 

 

No que respeitava a sua vida particular, Charlotte continuava sem poder dar 

nenhuma esperança a Mr Nicholls, embora compreendendo e lamentando a sua sorte: 

 

He looks ill and miserable. [...] I pity him inexpressibly [...] silent pity is just 

all I can give him [...] Papa has a perfect antipathy to him – and he – I fear – to 

Papa [...] I do not know him well enough to be sure there is truth and true 

affection [...] 79 

 

Sentindo um grande desconforto pela delicadeza da sua situação, Charlotte resolve 

voltar a sair de Haworth e aceitar o convite em permanência para visitar a família 

Gaskell em Manchester. Por seu turno, Arthur Nicholls decide procurar um novo lugar 

como cura (em Kirk Smeaton) em face da sua incerteza quanto aos sentimentos de 

Charlotte. Entretanto, dois pequenos episódios serviriam de confirmação a esta da força 

dos sentimentos daquele e da sua tentativa de os esconder dela; numa ocasião: 

 

Having ventured on Whitsunday to stay the sacrament – I got a lesson not to be 

repeated. He struggled – faltered – then lost command over himself – stood 

before my eyes and in the sight of all the communicants white, shaking, 

voiceless [...] 80 

 

Noutra ocasião  no dia da sua partida para Kirk Smeaton  Nicholls vai ao Curato para 

se despedir e, não encontrando Charlotte, entrega-se descontroladamente à sua dor:  

 

I found him leaning against the garden-door in a paroxysm of anguish – 

sobbing as women never sob. [...] he wanted such hope and such 

                                                           
78 Cf. Villette, Op. Cit., vol. III, capítulo 42, p. 596 (a ênfase é nossa). Charlotte escreveria a Smith 

Williams a propósito da curiosidade geral em relação àquele final ambíguo: “Since the little puzzle 

amuses the ladies it would be a pity to spoil their sport by giving them the key.” (23 de Março de 1853; 

Barker: 1995, p. 723). 
79 Carta a Ellen Nussey, 6 de Abril de 1853. Cf. Barker: 1995, p. 726. 
80 Carta a E. Nussey, 16 de Maio de 1853. Cf. Barker: 1995, p. 729. 
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encouragement as I could not give him. [...] Still I trust he must know now that 

I am not cruelly blind and indifferent to his constancy and grief ... 81 

 

Consumida pelos seus sentimentos de culpa, Charlotte procura alguma 

consolação na escrita: redige então o esboço de uma nova história, intitulada 

inicialmente “Willie Ellin”; contendo alguns elementos incluídos em The Professor e 

omitidos em Villette, a nova narrativa é agora acerca de uma criança de dez anos de 

idade que é maltratada pelo seu irmão mais velho; mas, infelizmente, a história parece 

não ter progredido.82 Por volta do mês de Julho, Arthur Nicholls entra em contacto com 

Charlotte e persuade-a a permitir-lhe pelo menos corresponder-se com ela; a resposta 

positiva de Charlotte revela que o seu apurado sentido de injustiça e de comiseração a 

tinha tornado subitamente mais favorável. Mas esta mudança de atitude parece ter sido 

reprovada por Ellen Nussey que não gostava de Mr Nicholls e, com a passagem do 

tempo, teria inclusivamente contribuído para um arrefecimento das relações entre as 

duas amigas. 

A 19 de Setembro de 1853, Elizabeth Gaskell concretiza finalmente a sua 

promessa de efectuar uma visita a Charlotte em Haworth. Satisfeita por verificar que o 

ambiente lúgubre do local – isolado no meio de uma charneca ventosa e envolvido por 

um cemitério de campas – correspondia exactamente às suas expectativas, Gaskell 

admirou ainda assim a impecável organização e limpeza do Curato: 

 

[...] everything [...] is admirable for its consistency; all simple, good, sufficient 

for every possible want, & of the most delicate and scrupulous cleanliness. She 

[Charlotte] is so neat herself I got quite ashamed of any touches of untidiness 

[...] 83 

 

Com a sua característica curiosidade, Gaskell procura saber todos os pormenores sobre a 

família da sua amiga, arrancando a Charlotte histórias sobre a sua vida passada e sobre a 

forma como estas tinham influenciado a sua obra; mas os longos passeios pelas 

charnecas à volta de Haworth seriam particularmente interessantes: 

 
                                                           
81 Carta a E. Nussey, 27 de Maio de 1853. Cf. Barker: 1995, p. 730. 
82 “The Story of Willie Ellin”, que Charlotte iniciou em Maio de 1853, é a menos conhecida e mais 

misteriosa das suas narrativas inacabadas. Ao introduzir os dois irmãos, William e Edward, ela estava a 

repetir o tema da primeira parte de The Professor. Mas existem igualmente estranhas semelhanças com 

Wuthering Heights, especialmente na inesperada e sádica brutalidade de algumas passagens, embora o 

tom da prosa seja realista. Cf. Charlotte Brontë. Unfinished Novels, Alan Sutton Publishing Limited in 

association with The Brontë Society, 1993, pp. 1-17. 
83 Carta a John Forster, Setembro de 1853. Cf. Barker: 1995, p. 739. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 340 

[Charlotte] told me such wild tales of the ungovernable families who lived or 

had lived therein that Wuthering Heights even seemed tame comparatively.84 

 

Encorajada, por fim, pela amabilidade de Gaskell, Charlotte resolve revelar-lhe a infeliz 

história de Mr Nicholls, deixando a sua amiga partir com a vaga impressão de que 

Patrick Brontë não passava de um homem egoísta e de um pai tirano. 

Em Abril de 1854, ano em que começa a Guerra da Crimeia (-1856) e as 

Universidades de Oxford e Cambridge começam a permitir a entrada aos dissidentes da 

Igreja de Inglaterra, Charlotte (de 38 anos) torna-se oficialmente noiva de Arthur 

Nicholls, depois de Patrick Brontë ter deixado de se opor à ligação. Casam na igreja de 

Haworth, passam a lua-de-mel na Irlanda e ficam a viver no Curato com Patrick. Nesse 

ano particularmente feliz, Dickens publica Hard Times, Gaskell inicia a publicação de 

North and South (-1855) e Coventry Patmore a de Angel in the House (-1863). 

No início de 1854, e cansada com a situação vivida no Curato, Charlotte tinha 

finalmente decidido dar uma oportunidade a Mr Nicholls. Depois de informar seu pai da 

correspondência sigilosa mantida entre ela e Arthur durante os últimos seis meses, é 

com certo alívio que confessa: 

 

[...] I grew very miserable in keeping it from Papa. [...] I told all. It was very 

hard and rough work at the time – but ... after a few days ... I obtained leave to 

continue the communication.85 

 

Charlotte exigia agora o direito de poder conhecer melhor o seu pretendente, disposta 

que estava a lutar pela sua oportunidade de ser feliz. Visto que o seu anterior sonho de 

um destino mais brilhante como esposa de George Smith se tinha estilhaçado, Charlotte 

via em Nicholls uma promessa futura de segurança, afecto e lealdade: “all I learnt 

inclined me to esteem and, if not love – at least affection”.86 Patrick Brontë é finalmente 

convencido a abençoar o casamento já que Charlotte se mostra tão determinada. Mas 

esta exige ainda um certo número de condições a ambos: ela casaria mas não deixaria 

seu pai; Mr Nicholls regressaria a Haworth como cura e viveria no Curato juntamente 

                                                           
84 Id. Ibid. 
85 Carta a Ellen Nussey, 11 de Abril de 1854. Cf. Barker: 1995, pp. 744-745. 
86 Id. Ibid. 
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com eles.87 Deste modo, em Abril desse ano, Charlotte informa corajosamente a sua 

amiga Ellen de uma decisão tomada há já algum tempo: 

 

In fact, dear Ellen, I am engaged [...] I am grateful for his tender love to me – I 

believe him to be an affectionate – a conscientious – a high-principled man [...] 

and if [...] fine talents, congenial tastes and thoughts are not added [...] I should 

be most presumptuous and thankless.88 

 

 No entanto, aos seus amigos mais famosos, Charlotte revelaria um certo 

desapontamento pelo facto de não ter conseguido um casamento mais consonante com a 

sua reputação e a sua própria ambição pessoal: 

 

I could almost cry sometimes that in this important action in my life I cannot 

better satisfy papa’s perhaps natural pride. My destiny will not be brilliant, 

certainly [...] 89 

 

George Smith terá sido o único amigo a quem Charlotte não enviou uma carta a 

anunciar o seu casamento. Depois daquele ter tido conhecimento e de lhe ter transmitido 

as suas felicitações, Charlotte responde-lhe de forma algo despeitada, tentando justificar 

a sua escolha: 

 

The step in contemplation is no hasty one [...] My future husband is a 

clergyman. [...] My expectations [...] are very subdued – very different [...] to 

what yours were before you were married ... Cornhill and London have receded 

a long way from me – the links of communication haved waxed very frail and 

few. [...] 90 

 

Charlotte estava perfeitamente consciente do facto de que o seu futuro marido não tinha 

sensibilidade artística (“My husband is not a poet or a poetical man ...” 91) e não seria 

capaz de acompanhar plenamente a sua carreira literária: “I cannot conceal from myself 

that he is not intellectual [...] there are many places into which he could not follow me 

intellectually.” 92 Apesar de tudo, pelas oito horas de uma calma manhã de Junho (dia 

29), Charlotte entra na igreja de Haworth acompanhada de Ellen e Miss Wooler 

                                                           
87 “Yes I must marry a curate if I marry at all; not merely a curate but your curate; not merely your curate 

but he must live in the house with you, for I cannot leave you.” (Segundo o testemunho algo empolgado 

de Elizabeth Gaskell, Op. Cit., p. 753). 
88 11 de Abril de 1854. Cf. Barker: 1995, p. 749. 
89 Carta a Elizabeth Gaskell, 18 de Abril de 1854. Cf. Barker: 1995. 
90 Carta a George Smith, 25 de Abril de 1854. Cf. Barker: 1997, p. 386. 
91 Carta a Catherine Winkworth, Cork, 27 de Julho de 1854. Cf. Barker: 1997, p. 391. 
92 Charlotte citada por Catherine Winkworth numa carta a Emma Shaen, 8 de Maio de 1854. Cf. Barker: 

1995, p. 753. 
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(surpreendentemente, seu pai torna-se notório pela sua ausência) para contrair 

matrimónio com Arthur Bell Nicholls. 

Depois de uma brevíssima celebração, os noivos partem para a impressionante 

costa de ‘North Wales’ (que exploram de Conway a Bangor, passando pelos 

espectaculares vales de ‘Snowdonia’); a 4 de Julho apanham o vapor para Dublin, onde 

Arthur resolve mostrar a Charlotte os locais do seu tempo de estudante. Ao conhecer a 

família do seu marido, Charlotte mostra-se agradavelmente surpreendida pela sua 

civilidade (“thoroughly educated gentlemen”) e pela estima e consideração que revelam 

em relação a Arthur. Finalmente, depois de visitarem a belíssima região sudoeste da 

Irlanda (incluindo Killarney e Cork), regressam a Haworth a 1 de Agosto. Pouco tempo 

depois de terem mergulhado na rotina da vida paroquial, Charlotte deixaria as suas 

primeiras impressões sobre o casamento: 

 

As far as my experience of matrimony goes – I think it tends to draw you out 

of, and away from yourself. [...] it is a solemn and strange and perilous thing 

for a woman to become a wife. Man’s lot is far – far different. 93 

 

No entanto, e apesar de não ser exactamente “[an] angel in the house”, Charlotte 

mostrava estar perfeitamente feliz com a sua experiência, chegando a afirmar que um 

casamento bem-sucedido era melhor do que qualquer sucesso conseguido como 

romancista (“I thought [...] that to merit and win such a character was better than to earn 

either Wealth or Fame or Power.” 94). 

 Infelizmente, as notícias do exterior não estavam em consonância com esse 

ambiente de alegria. O que se estava a passar na Crimeia era muito grave: as tropas 

britânicas tinham sido literalmente dizimadas pelas doenças, pelo frio extremo e pela 

fome, sem terem conseguido tomar Sebastopol. A antiga atracção que Charlotte sentira 

pelas gloriosas batalhas da sua juventude é substituída por um sentimento de 

condenação das atrocidades da guerra: 

 

                                                           
93 Carta a Ellen Nussey, 9 de Agosto de 1854. Cf. Barker: 1995, p. 761 (a ênfase é nossa). Estas palavras 

de Charlotte revelar-se-iam funestamente premonitórias. 
94 Carta a Miss Wooler, 22 de Agosto de 1854. Cf. Barker: 1995, p. 762. 
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[...] When I read of its horrors, I cannot help thinking that it is one of the 

greatest curses that can fall upon mankind. [...] no glory to be gained can 

compensate for the sufferings which must be endured.95 

 

 Visto que os seus esforços literários tinham virtualmente cessado depois do seu 

casamento, mais por força das circunstâncias do que propriamente de uma decisão, 

Charlotte faz uma nova tentativa nesse sentido, como testemunharia Arthur Nicholls: 

 

One Evening at the close of 1854, [...] my poor wife suddenly said, ‘if you had 

not been with me I must have been writing now’ – She then ran upstairs, 

brought down & read aloud the beginning of her New Tale [...] 96 

 

Os dois capítulos que Charlotte leu ao seu marido eram uma nova versão de “Willie 

Ellin”, escrita há um ano atrás (em Novembro de 1853). Desta vez, o fragmento 

(futuramente conhecido como “Emma”) apresentava uma jovem sensível chamada 

Matilda Fitzgibbon, mimada pela directora da escola pela sua riqueza aparente e 

pretensões aristocráticas, mas que é depois exposta como impostora e consequentemente 

maltratada por todos, excepto por William Ellin que a protege.97 Para além do uso da 

ironia e de uma análise brilhante do carácter das personagens, a narrativa apresenta 

alguns pontos de contacto com as histórias da juventude e o próprio tema da escola é 

recorrente. Mas Charlotte não estava destinada a terminar esta sua promissora história. 

 Na sequência de uma visita a Gawthorpe Hall, em que ela e o marido são 

convidados de Sir James Shuttleworth, Charlotte regressa a casa indisposta 

(possivelmente também afectada por uma forte constipação). A verdadeira razão para a 

súbita doença que afectou Charlotte parece ter sido o facto de se encontrar, aos trinta e 

oito anos de idade, grávida pela primeira vez; ela deixa transparecer esses sintomas 

numa carta a Ellen Nussey:  

 

[...] ten days ago, when the stomach seemed quite suddenly to lose its tone – 

indigestion and continual faint sickness have been my portion ever since [...] I  

can come to no decided opinion at present.98 

 

                                                           
95 Carta a Miss Wooler, 6 de Dezembro de 1854. Cf. Barker: 1995, p. 767. A guerra na Crimeia parece 

ter igualmente inspirado muita poesia, popular e não só. Tennyson, por exemplo, escreveria “The Charge 

of the Light / Heavy Brigade” e Maud com base nessa experiência britânica. 
96 Carta a George Smith, 11 de Outubro de 1859. Cf. Barker: 1995, p. 768. A ênfase é nossa. 
97 Cf. Charlotte Brontë, Unfinished Novels (Emma) [1860], Op. Cit., pp. 98-113. 
98 19 de Janeiro de 1855. Cf. Barker: 1995, p. 769. 
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Inicialmente, o seu estado de náusea constante não parecia suficientemente grave para a 

impedir de realizar as suas tarefas usuais e até de fazer alguns planos para o futuro. No 

entanto, passados alguns dias, Charlotte vê-se compelida a permanecer deitada e o 

esforço adicional de manter a sua correspondência em dia é abandonado. Alarmado pela 

progressiva deterioração do estado de saúde de sua mulher (“at present she is completely 

prostrated with weakness & sickness & frequent fever”99), Arthur chama um médico de 

Bradford, que vaticina alguma duração para aquela ‘doença’ sem gravidade. 

 No entanto, tanto Arthur como Charlotte tinham começado a duvidar seriamente 

da probabilidade de uma recuperação: a prova disso é que a 17 de Fevereiro ela redige o 

seu testamento apressadamente. Nesse mesmo dia, e de forma algo premonitória, Tabby 

Aykroyd – a fiel criada da família e quase uma mãe para os pequenos Brontë durante 

mais de trinta anos consecutivos – morre (“Our poor old Tabby [Aykroyd] is dead and 

buried. [...]” 100). Aos seus amigos mais íntimos, Charlotte já só escrevia breves recados 

escritos a lápis; num deles, ela acaba por revelar o seu verdadeiro sofrimento e 

consequente falta de esperança: 

 

Let me speak the plain truth – my sufferings are very great – my nights 

indescribable – sickness with scarce a reprieve – I strain until what I vomit is 

mixed with blood. [...] 101 

 

Durante o mês de Março, Charlotte tinha começado a definhar de forma inexorável e 

irreversível até entrar, por fim, num delírio inconsciente. A 30 de Março, Patrick Brontë 

escreve a Ellen Nussey – “My dear daughter is very ill, and apparently on the verge of 

the grave [...] The Doctors have no hope of her case [...]”. No dia seguinte, Ellen recebe 

uma outra carta, desta vez de Mr Nicholls, anunciando o esperado fim: “Our dear 

Charlotte is no more – She died last night of Exhaustion.” 102 

 Assim, a 31 de Março de 1855 (numa manhã de Sábado) e apenas a três semanas 

de completar 39 anos, Charlotte morre devido a complicações relacionadas com a sua 

recente gravidez.103 Nesse mesmo dia, Ellen chegaria a Haworth já demasiado tarde para 

se despedir da sua amiga de infância: “I last saw her in death”. A súbita notícia da sua 

                                                           
99 Carta a Ellen Nussey, 14 de Fevereiro de 1855. Cf. Barker: 1995, p. 770. 
100 Carta a E. Nussey, 21 de Fevereiro de 1855. Cf. Barker: 1997, p. 398 (a ênfase é da autora). 
101 Carta a Amelia Taylor, Fevereiro de 1855. Cf. Barker: 1997, p. 399. 
102 Cf. Barker: 1997, p. 399. 
103 A causa da sua morte seria atribuída à doença, então considerada rara, designada precisamente como 

‘hyperemesis gravidarum’ (um estado de debilidade extrema causado por enjoos sucessivos). 
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morte (e com ela, a do seu filho) causaria uma enorme consternação em todos aqueles 

que a conheciam e que tinham lido os seus romances. Elizabeth Gaskell, por exemplo, 

parece ter lamentado o facto de ninguém ter sugerido a Charlotte interromper a sua 

gravidez para poder salvar a vida e, assim, prolongar a sua promissora obra.104 Harriet 

Martineau deixaria o seu tributo – em parte responsável pelo mito que se criaria em 

torno de Charlotte – nas páginas do Daily News: 

 

‘Currer Bell’ is dead! [...] a gifted woman, [with] the strength of a man, the 

patience of a hero, and the conscientiousness of a saint. [...] the frail little 

creature [...] was able to bear up, with so bright an eye and so composed a 

countenance, under such weight of sorrow and such prospect of solitude. [...]105 

 

Mas a morte de Charlotte inspirou ainda um outro tributo genuíno: um poema de 

Matthew Arnold, intitulado “Haworth Churchyard”, que surgiu no Fraser’s Magazine:  

 

[...] How shall we honour the young, / The ardent, the gifted? How mourn? / 

[...] There on its slope is built / The moorland place. [...] Alas, / Early she goes 

on the path / To the silent country, and leaves / Half her laurels unwon, / Dying 

too soon! [...] 106 

 

Nesse ano do desaparecimento da última das Brontë, Robert Browning 

escreveria Men and Women 107 e Ford Madox Brown pintaria The Last of England. 

Logo em Junho desse ano, e movido por um desejo de justiça à memória de sua filha, 

Patrick Brontë pede a Elizabeth Gaskell para escrever a biografia de Charlotte, que seria 

publicada dois anos após a morte desta (The Life of Charlotte Brontë): 

 

Finding that a great many scribblers, [...] have published articles [...] respecting 

my Dear Daughter Charlotte, since her death – and seeing that many things that 

have been stated are [...] false [...] I can see no better plan [...] than to apply to 

some established Author, to write a brief account of her life – and to make 

some remarks on her works – [...] You seem to me, to be the best qualified 

[...]108 

 

                                                           
104 Esta atitude de Gaskell foi corajosa para a época: “How I wish I had known! [...] I could have induced 

her – even though they had all felt angry with me at first,  to do what was absolutely necessary for her 

very life!” (Carta a John Greenwood, 12 de Abril de 1855. Cf. Barker: 1995, p. 774). 
105 “Obituary of Charlotte Brontë”, 6 de Abril de 1855. Cf. Barker: 1995, pp. 775-776. 
106 Poema escrito em Maio de 1855. Cf. Valentine Cunningham (ed.), The Victorians. An Anthology of 

Poetry and Poetics, Op. Cit., pp. 538-541. 
107 Nesta colectânea de poemas publicada em 1855, Browning explora os seus sentimentos amorosos por 

Elizabeth Barrett, depois da fuga de ambos e da união não consentida pelo pai dela: "they are unlike any 

other love poems in the depth of their analysis of a relationship and the way they confront its difficulties." 

(Cf. The Works of Robert Browning, Op. Cit., "Introduction", p. vi). 
108 Carta a Elizabeth Gaskell, 16 de Junho de 1855. Cf. Barker: 1995, pp.781-782. 
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O livro, finalmente publicado por Smith, Elder & Co. a 25 de Março de 1857, criou uma 

sensação comparável à primeira publicação de Jane Eyre, tendo sido lido avidamente 

por todos, incluindo os críticos mais acérrimos de Charlotte. G.H. Lewes, por exemplo, 

previu que o livro iria criar “a deep & painful impression; for it ... presents a vivid 

picture of a life noble and sad” e Charles Kingsley declarou que Mrs Gaskell tinha dado 

ao mundo “a valiant woman made perfect by sufferings”.109 

The Professor, o primeiro e tão incompreendido romance de Charlotte, só seria 

assim publicado postumamente, em Junho de 1857 110, ao passo que Emma, o seu 

derradeiro fragmento manuscrito, seria publicado no The Cornhill Magazine (com um 

prefácio de Thackeray) em Abril de 1860. 111 Se esse foi também o ano de publicação de 

The Mill on the Floss de George Eliot e de Great Expectations de Charles Dickens, a 

obra revolucionária de Charles Darwin – The Origin of the Species  tinha entretanto 

sido estreada no ano anterior, sem que Charlotte a pudesse já ler. Em Junho de 1861, 

com 84 anos, Patrick Brontë morre, tendo ironicamente sobrevivido a todos os seus 

filhos mas não deixando descendência alguma para a posteridade. 

                                                           
109 Em cartas dirigidas a E. Gaskell, a 15 de Abril e 14 de Maio de 1857. Cf. Miriam Allott (ed.), The 

Brontës: The Critical Heritage (London, Routledge & Kegan Paul, 1974, p. 343). 
110 A publicação de The Professor passou, no entanto, quase despercebida no meio do furor em torno da 

biografia de Charlotte. 
111 No prefácio, intitulado “The Last Sketch”, Thackeray faz um elogio generoso e profundamente 

pessoal a Charlotte: “[...] the artist’s noble English, the burning love of truth, the bravery, the simplicity, 

the indignation at wrong [...] She gave me the impression of being a very pure, and lofty, and high-minded 

person [...] with an independent, indomitable spirit of her own [...]” (Cf. Charlotte Brontë. Unfinished 

Novels, Op. Cit., “Emma”, pp. 94-97). 



2 

A LÍRICA DE CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 

 

 Introdução 

 

 Antes de darmos início à abordagem da lírica brontëana propriamente dita é 

talvez útil e pertinente tecer algumas considerações prévias quer acerca do carácter da 

obra poética que nos propomos analisar quer ainda sobre os nossos objectivos 

específicos neste segundo capítulo. Exceptuando a contribuição dada pelo espólio 

poético de Branwell Brontë, quando nos referimos à ‘lírica brontëana’ estamos a pensar 

no corpus total da poesia escrita pelas Brontë, que inclui à volta de quatrocentos poemas 

e fragmentos poéticos1 de um lirismo marcadamente pessoal ou ‘angriano/gondaliano’ 

(isto é, imaginário ou fictício). Devemos ressalvar que embora uma parte considerável 

desse corpus pertença às narrativas juvenis de Angria e de Gondal, que traçam o destino 

dos seus heróis e heroínas de forma quase épica, não podemos incluí-la dentro do 

género épico como tal por duas razões fundamentais: trata-se de poemas cujos relatos se 

apresentam de forma esporádica e fragmentada e cujo sujeito poético é assumidamente 

lírico.2 

Visto tratar-se, assim, não apenas de um corpus excepcionalmente vasto mas, 

acima de tudo, de um conjunto altamente complexo e variado (para não dizer, pouco 

equilibrado entre si e fragmentado) de textos poéticos, é-nos indispensável começar por 

tentar impor uma ordem metodológica minimamente clarificadora da promessa e do 

alcance deste aparente caos criativo brontëano. As dificuldades que se prendem com a 

coexistência de dois universos poéticos paralelos (um real e outro imaginário), com a 

                                                 
1 A obra poética de Charlotte Brontë ronda um total de 150 composições (e mais alguns fragmentos), a de 

Emily Brontë é a mais vasta com cerca de 200 poemas e outros fragmentos e a de Anne Brontë, com 

apenas umas modestas 59 composições, é a mais reduzida. Existe ainda um conjunto considerável de 

poemas (45) de Charlotte que são parte integrante das narrativas juvenis propriamente ditas e que nós não 

analisamos aqui. O nosso estudo contempla apenas aqueles de contexto angriano que não são 

introduzidos directamente na narrativa ou nos quais esta está apenas implícita. Ver “Preliminary List of 

Other Poems by Charlotte Brontë not Published in this Edition”, in Winnifrith: 1984, pp. 417-421. 
2 Como salienta Maureen Peeck-O’Toole especificamente a propósito da obra de Emily Brontë, “[...] 

Gondal is too fragmentary to merit consideration as an epic and so we should regard the Gondal poems 

where possible in lyrical terms. I focus on the lyrical speaker as a unifying factor, [...]” (Cf. Aspects of 

Lyric in the Poetry of Emily Brontë, Editions Rodopi B.V., Amsterdam 1988, p. 12). Esta consideração 

relativamente à poesia de Emily poderá, quanto a nós, ser alargada à das restantes irmãs de forma mais ou 

menos segura, já que os processos de composição poética usados pelas três são bastante semelhantes. 
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infinidade dos temas abordados em comum e em separado e ainda com a subtil variação 

dos respectivos percursos poéticos (indiciadores de ‘evolução’) 3 obrigam-nos, deste 

modo, a compartimentar e a delimitar o nosso objecto de estudo. Em primeiro lugar, 

este capítulo procurará estabelecer, para cada uma das autoras, quais os poemas de 

origem puramente fictícia ou imaginária e quais aqueles de origem indiscutivelmente 

pessoal ou íntima. Em segundo lugar, analisará aquelas composições que, pelas suas 

características dubiamente mistas ou híbridas, parecem querer de algum modo escapar a 

esta classificação.4 

Este estudo permitirá sobretudo organizar de forma lógica o conjunto da lírica 

brontëana, mas também compreender a articulação dos diferentes temas nos universos 

individual e colectivo e/ou pessoal e imaginário.5 Apesar da simultânea variedade e 

especificidade dos assuntos abordados pelas Brontë na sua poesia, ela acaba 

inevitavelmente por convergir nas grandes questões universais que inquietam os poetas 

desde sempre: a vida e a morte, o amor e a amizade, Deus e a natureza, a liberdade e a 

felicidade, mas também a inspiração e a criação. A tarefa que nos propomos visará em 

última instância preparar o caminho para a tentativa de estabelecer uma ‘poética 

brontëana’, isto é, alguns dos princípios que parecem reger a atitude das três irmãs em 

relação à actividade do poeta e, em particular, aos processos criativos inerentes à 

composição poética. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 É sabido, por exemplo (como vimos no capítulo anterior), que a ‘carreira poética’ das três irmãs variou 

consideravelmente entre um extremo e outro: se, por seu lado, Charlotte cedo abandonou a ambição de se 

tornar poeta, Emily nunca deixou verdadeiramente de escrever poesia (passando mesmo, a partir de certa 

altura, a encará-la de forma seriamente profissional). 
4 Como afirma Peeck-O’Toole em relação à poesia de Emily, “The poems that resist Gondal / non-Gondal 

categorization do so because they let in elements of the other category [...] I call these poems ‘hybrids’ 

[...] Hybridity, ..., involves a blurring of the distinction between Gondal and non-Gondal in a given poem 

[...] in adittion to being a fiction in its own right (...) becomes a kind of symbolic mise en scène having to 

do with the world of the poet, [...]” (Op. Cit., pp. 9-10). 
5 Referimo-nos, por um lado, aos temas estritamente individuais ou aos temas partilhados por mais de que 

uma das autoras e, por outro lado, aos temas de inspiração meramente fictícia e aqueles de inspiração 

claramente pessoal e, ainda, à complexa articulação entre os dois grupos temáticos maiores. 



 

 

2.1  Os limites de um ‘universo imaginado’  A poesia de inspiração fictícia 

e o imaginário de Angria e de Gondal. 

 

O elo visionário que uniu os Brontë durante os anos da infância e da juventude 

reflectiu-se na criação de dois mundos imaginários paralelos, que deram por sua vez 

origem a uma estreita colaboração literária entre Charlotte e Branwell, por um lado, e 

Emily e Anne, por outro. O isolamento geográfico e cultural, aliado ao imaginativo e 

hiperbólico período da infância, parece ter contribuído consideravelmente para despertar 

um impulso criativo conjunto em crianças e jovens já precocemente familiarizadas com 

os autores e as obras que mais marcaram a sua época. O empenho e a persistência, 

assim como uma certa ambição literária, foram transformando a escrita inicialmente 

pueril e emuladora ou imitativa numa obra pouco tempo depois caracterizada pela 

constante experimentação e originalidade nas suas formas e nos seus temas. 

No que aos poemas e fragmentos poéticos diz respeito (pelo menos aqueles que 

chegaram até nós), o espólio estritamente ‘angriano’ e ‘gondaliano’ – isto é, aquele que 

tem, sem margem de dúvida, por base ou pano de fundo as sagas de Angria e de Gondal 

imaginadas pelos Brontë – representa um pouco mais de um terço do total da obra 

poética.1 A este facto, só por si determinante da indiscutível importância daquele, vem 

juntar-se a constatação de que esses poemas – a muitos títulos, fictícios ou irreais – são, 

na realidade, aparentados tematicamente e não só (também na linguagem e nas imagens) 

com os seus congéneres ditos mais ‘pessoais’ ou autobiográficos. 2 Ora, se a poesia de 

inspiração fictícia ou imaginária, que é também em certa medida o ponto de partida ou o 

‘centro de experimentação’ de uma lírica mais madura e reflexiva, mostra ter afinidades 

reais com a poesia estritamente pessoal, poderemos então extrair determinadas 

conclusões relativamente aos processos de inspiração e de composição poéticas usados 

pelas Brontë. 

                                                 
1 O corpus total por nós considerado nesta dissertação é de 420 poemas e fragmentos poéticos, 153 dos 

quais são indubitavelmente de inspiração fictícia ou imaginária e os restantes 267 de inspiração pessoal e 

ainda de inspiração mista ou dúbia. 
2 Isabel Fernandes afirma, mas apenas em relação aos poemas 'gondalianos' de Emily, que "[...] aquilo 

que os torna mais interessantes são os momentos em que eles apresentam afinidades com a restante 

produção poética, pondo em evidência, no que respeita a esta, não uma ruptura mas uma continuidade. 

[...] reduplicação de uma mesma ideia ou experiência em contextos situacionais diferentes." (A Poesia de 

Emily Brontë: Revelação Oblíqua, Lisboa, 1988., pp. 11-12). 
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A importância variável que as próprias autoras atribuíram, respectivamente, aos 

seus ‘universos imaginados’ poderá constituir um primeiro indício. Se Charlotte aderiu 

ao jogo ‘angriano’ relativamente cedo – exceptuando Branwell, foi ela quem mostrou 

ser a mais precoce ao inaugurar o seu primeiro poema ‘angriano’ com apenas treze 

anos3  sempre se lhe mostrou sarcástica ou mesmo crítica, tendo procurado 

inclusivamente combater a sua influência obsidiante.4 Emily, tendo aderido 

comparativamente de forma tardia à efabulação ‘gondaliana’ 5 (entre os dezassete e os 

dezoito anos), manteve-se-lhe apaixonadamente fiel e constante ao longo dos anos.6 

Anne também aderiu a Gondal o mesmo período de tempo (aproximadamente durante 

dez anos) 7, mas de forma muito menos espontânea e frequente. Aliás, o número total de 

poemas dedicados pelas três irmãs às duas sagas varia consideravelmente: entre os 

sessenta ou setenta produzidos, respectivamente, por Charlotte e por Emily e apenas 

vinte da autoria de Anne.8 O significado que cada uma destas ficções assumiu nas suas 

vidas também variou de forma substancial, como seria de esperar. Para Charlotte, 

Angria representava ao mesmo tempo um forte elo de ligação a Branwell e um escape 

às difíceis tarefas do dia-a-dia  momentos preciosos de pura evasão; para Emily, 

Gondal era todo o seu universo, representava uma necessidade vital, uma condição da 

sua própria existência; para Anne, Gondal era a sublimação de alguns dos seus desejos 

mais íntimos mas sobretudo uma comunhão privilegiada com Emily. 

 

O grande número de poemas de Charlotte Brontë que formam uma parte 

integrante do ciclo narrativo de Angria coloca-nos alguns problemas de ordenação e de 

interpretação. Se, por um lado, Charlotte tinha por hábito acrescentar um poema no final 

das suas narrativas em prosa, por outro lado, ela escreveu composições de contexto 

                                                 
3 Consideramos que o seu primeiro poema inaugural de Angria é “The Song of the Fairies” (ou “In this 

fairy land of light”), escrito entre 28 de Julho e 17 de Agosto de 1829. 
4 Esta ‘luta’ permanente e progressivamente acentuada com a ‘fantasia’ terminaria por volta do dia 7 de 

Julho de 1838, data da sua última composição ‘angriana’ – “Siesta” (ou “Tis the siesta’s languid hour”). 
5 O seu primeiro poema respeitante àquela saga, “Will the day be bright or cloudy”, apresenta a data de 12 

de Julho de 1836. 
6 “Why ask to know the date – the clime?”, o seu último poema ‘gondaliano’ datado, é de 14 de Setembro 

de 1846. 
7 O primeiro poema ‘gondaliano’ de Anne (composto aos dezasseis anos), “Verses by Lady Geralda”, tem 

a data de Dezembro de 1836, cinco meses apenas após o primeiro de Emily. O seu último, datado de 

Outubro de 1846, é “Gloomily the clouds are sailing”. 
8 Emily foi, sem dúvida, a que dedicou mais composições ao seu universo imaginário (um total de 73 

poemas ou fragmentos), possivelmente reflectindo o seu maior envolvimento. No entanto, a obra poética 

de Anne na sua totalidade é consideravelmente menor do que a das suas irmãs e Gondal ocupa apenas um 

terço da mesma. 
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implicitamente ‘angriano’ em que a parte narrativa propriamente dita está ausente. Visto 

tratar-se de histórias soltas e fragmentadas, o seu contexto nem sempre é claro e linear; 

no entanto, os próprios poemas contêm normalmente referências mais ou menos 

directas a locais e a personagens fictícios, incluindo muitas vezes assinaturas naqueles 

que são falados por um dos heróis ou heroínas. Por exemplo, os narradores da maioria 

dos poemas escritos por Charlotte no ano de 1830 são os dois principais protagonistas 

das suas histórias, Charles Wellesley e o ‘Marquis of Douro’, mas sobretudo este 

último.9 Os temas escolhidos são igualmente recorrentes e reportam-se basicamente às 

rivalidades políticas e amorosas, ao elogio da natureza ou mesmo da inspiração poética. 

À parte uma primeira composição de inspiração um pouco dúbia escrita em 

conjunto com Branwell 10, o primeiro poema da autoria de Charlotte por nós 

considerado como verdadeiramente iniciador da sua poesia de cariz fictício ou 

imaginário é “The Song of the Fairies”.11 Originalmente inserido no texto de um dos 

contos narrativos de Charlotte, sugestivamente intitulado “The Search after Happiness”, 

o poema é introduzido com as seguintes palavras: 

 

In this palace were thousands and tens of thousands of fairies and genii, some 

of whom flitted lightly among the blazing lamps to the sound of unearthly 

music, which died and swelled in a stream of wild grandeur suited to the words 

they sang.12 

 

Falado na primeira pessoa do plural (“we”, “us”, “our”), o poema parece assumir 

plenamente a identidade daqueles seres sobrenaturais e fantásticos, com os quais os 

                                                 
9 Christine Alexander faz o pertinente comentário: “ [...] Their characters took on a reality of their own, 

producing literature about each other, [...] When Charlotte took over the editorship of ‘The Young Man’s 

Magazine’ her favourite characters contributed material: as the young Marquis of Douro, Arthur 

Wellesley submitted romantic poems, while his mischievous younger brother Lord Charles wrote 

satirical sketches and plays. [...]”; e mais adiante “[...] A self-referential world emerged, with fictitious 

writers and editors jockeying for authorial power [...] Authors, artists, poets and critics were rapidly 

invented, providing each of the children with a variety of pseudonyms.” Cf. Alexander (ed.), Charlotte 

Brontë’s ‘High Life in Verdopolis’. A Story from the Glass Town Saga, The British Library: London, 

1995, “Introduction”, pp. xi-xii (a ênfase é nossa). 
10 “High minded Frenchmen love not the Ghost”, 17 de Julho de 1829. Cf. Tom Winnifrith, The Poems of 

Charlotte Brontë, Op. Cit., p. 259. O poema está assinado por ‘Young Soult’ (pseudónimo de Branwell 

Brontë) e por Charlotte Brontë, parecendo reflectir o interesse de ambos pelo tema das guerras 

napoleónicas, em que sobressai o sentimento de forte nacionalismo britânico (também comum aos dois). 

É, no entanto, possível que esta possa ter sido uma composição preliminar ou preparatória da criação de 

‘Glass Town’. 
11 Ver nota 3 deste subcapítulo. O poema é também considerado como a primeira composição em verso 

escrita por Charlotte. Cf. C. W. Hatfield (ed.), The Complete Poems of Charlotte Brontë, George H. 

Doran Company: New York, 1923, pp. 73-74. 
12 História iniciada a 28 de Julho e terminada a 17 de Agosto de 1829, quando Charlotte tinha treze anos 

de idade. Cf. Hatfield, Op. Cit., p. 74. A ênfase é nossa. 
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jovens Brontë aliás se identificavam como auto-proclamadas divindades ou ‘genii’.13 A 

beleza e grandeza das criações de ambos (fadas e génios protectores), quer elas sejam 

arquitectónicas ou musicais, não são superadas pelas dos criadores humanos ou meros 

mortais e nem mesmo por estes passíveis de serem testemunhadas (sob pena de 

morrerem fulminados ao contemplá-las):  

 

[...] It would strike them shuddering to the earth / Like the flash from a thunder-

cloud; [...] / The rising of our palaces, [...] / No mortal voice can speak. / [...] 

The music of our songs, / [...] No mortal voice can tell. 

 

Tal como os deuses da mitologia clássica, estas entidades só se dão a conhecer aos 

inferiores seres terrenos através dos fenómenos naturais que elas próprias regem a seu 

bel-prazer: “[...] when the storm doth rise, / And the mighty waves are tossing/ [...] 

Then oft they see us striding / [...] Or hear us speak in thunder”. O próprio refrão 

entoado pelo enigmático coro de fadas e duendes lembra o coro da tragédia grega, 

acentuando o carácter mitológico da composição. No entanto, ao inesperadamente 

evocarem o reino da necromancia e da magia, os gnomos ou duendes destes versos de 

Charlotte assumem, tal como nas lendas escocesas e nos contos populares da região, 

uma qualidade potencialmente sobrenatural ou sinistra (“And the dreadful grandeur of 

this sight / [...] would [...] fit them for the shroud./ [...] Like visions of the deep”).14 

 A este poema, que marca o início de um fértil período, seguiram-se outros que 

introduzem igualmente, em alguns casos, o reino mágico das fadas e dos duendes que os 

protagonistas de Charlotte (o duque de Wellington e os seus dois filhos) parecem 

percorrer extasiados – na ânsia do espírito explorador e na busca da felicidade. A 

maioria destas composições tem como seu tema principal a ‘natureza’, tal como 

Charlotte a conhecia, mas predominantemente no seu estado calmo; títulos como 

“Sunrise”, “Sunset”, “Morning” e “Evening Song”, mostram sobretudo o seu interesse 

pela beleza do firmamento na sua mutação e matização perpétuas; a luz do sol e da lua, 

as sombras das nuvens e o movimento dos ventos são, todos eles, predominantes. Mas o 

                                                 
13 Nota-se a influência das Mil e Uma Noites: “[...] Now chiefly in the plural, genii, (the singular being 

replaced by ‘genie’), as a rendering of Arab jinn, the collective name of a class of spirits [...] supposed to 

interfere powerfully in human affairs.” Cf. Frances Beer (ed.), The Juvenilia of Jane Austen and Charlotte 

Brontë, Penguin Books: Harmondsworth, 1986, p. 377, n. 6. Beer afirma, no entanto, que “Arabian 

Nights was not the only source of magical material for Charlotte. Guérin notes a striking parallel from 

James Ridley’s Tales of the Genii (1764) ...” (Id. Ibid., n. 7). 
14 Cf. Hatfield, Op. Cit., p. 73 (a ênfase é nossa). 
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elemento mágico ou sobrenatural por vezes invade de forma subtil a realidade desta 

‘natureza’ como, por exemplo, em “The Vision” 

 

I heard sweet voices, not like human sound, / But tuneful of articulate harmony; 

/ [...] As if some unseen form in light wings flitted by! / [...] Then a bright 

chariot glided through the air / [...] Of beings radiant surpassing fair; [...] 15 

 

 mas também em “The Evening Walk”: 

 

From the gloom methought I heard / Music sweet ascend / [...] one superhuman 

song; / [...] Fairies were in the hollow green, / [...] I heard the song of the elves 

arise, / [...] On the breeze, [...] I saw the fairies soar / [...] Then slowly 

disappeared / and melted in the sky.16 

 

 Talvez reflectindo uma crescente maturidade, ou mesmo um certo desencanto, 

os esforços poéticos de Charlotte deixaram a partir de certa altura de se centrar com a 

mesma intensidade neste mundo feérico e pueril. Assim, e apenas um ano volvido sobre 

a sua estada na escola de Roe Head, já ela se despedia das suas fadas e gnomos que 

tinham, apesar de tudo, ajudado os quatro “genie” (Charlotte, Branwell, Emily e Anne) 

a erigir a esplendorosa ‘Cidade de Vidro’ em terras de África. No poema intitulado 

“The Fairies’ Farewell”, Charlotte parece ter decidido não só não escrever mais nada 

acerca do mundo das fadas mas, adicionalmente, operar a própria destruição de “Glass 

Town”. Com este fim em vista, ela convoca (através do “Ruler of Spirits”) um 

fantástico concílio celestial a ter lugar no magnífico palácio que paira sobre aquela 

cidade (“The Hall where they sat was the heart of sky”), ao qual comparecem os “genii 

giants” e as “gentler fays” e onde se decreta em segredo (sem consultar os vãos mortais) 

o fim da protecção à cidade e a consequente extinção da mesma: 

 

[...] No mortal may farther the vision reveal: / Human eye cannot pierce what a 

spirit would seal. / The secrets of genii my tongue may not tell, / But hoarsely 

they murmured: ‘Bright city, farewell!’ / Then melted away like a dream of the 

night, / While their palace evanished in oceans of light. / [...] the great city lay 

silent and still. / [...] For at midnight passed o’er them the Angel of Death! [...]17 

 

Esta resolução aparentemente radical e definitiva por parte da apenas emergente 

poetisa revelar-se-ia bastante prematura no que diz respeito aos destinos dos 

                                                 
15 “The Vision”, 13 de Abril de 1830. Cf. Winnifrith (1984), Op. Cit., pp. 95-97 (a ênfase é nossa). 
16 “The Evening Walk. A poem by the Marquis of Douro in Pindaric Metre”, 28 de Junho de 1830. Id. 

Ibid., pp. 104-106 (a ênfase é nossa). Ver nota 32 mais adiante. 
17 “The Fairies’ Farewell”, 11 de Dezembro de 1831. Id. Ibid., pp. 133-135 (a ênfase é nossa). É talvez 

interessante notar que este poema de Charlotte Brontë tem algumas reminiscências emulatórias de 

“Destruction of Sennacherib” de Byron, nomeadamente na escolha do tema e na própria métrica usada. 
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‘verdopolitanos’ (os habitantes de “Verdopolis” ou “Glass Town”), pois eles 

continuariam ainda durante mais algum tempo a inspirar-lhe a composição de muitos e 

variados poemas; mas tudo aquilo que dizia respeito às entidades mágicas – tal como 

fadas, gnomos, duendes ou espíritos da natureza – tenderia a desaparecer totalmente na 

sua obra poética futura (muito embora Charlotte, sempre supersticiosa, mantivesse 

intacto o seu interesse pelo sobrenatural e o misterioso).18 

No período que decorreu entre a escrita de “The Song of the Fairies” e “The 

Fairies’ Farewell” (um pouco mais de dois anos), Charlotte tinha composto cerca de 

vinte e quatro poemas inspirados na história da ‘Cidade de Vidro’ e nos seus fabulosos 

personagens (entre os quais, Charles Wellesley, Arthur Wellesley ou ‘Marquis of 

Douro’ e Marian Hume). Este conjunto parece descrever os primeiros tempos vividos 

pelos colonizadores desse território, intitulado “Glasstown Confederacy”, embora 

Charlotte tivesse especificamente a seu cargo apenas um desses estados confederados – 

“Wellington’s Land” 19. Assim, as composições fazem muitas vezes o elogio das 

belezas arquitectónicas e naturais (mas sobretudo destas últimas) das terras de 

Wellington, descrevendo igualmente o despertar quer dos sentimentos amorosos (por 

Marian Hume ou por Zenobia Ellrington) quer da veia poética ou ambição literária dos 

seus filhos pródigos (sobretudo a de Arthur, o mais velho dos dois).20 

Os dois primeiros poemas deste ciclo foram ainda escritos conjuntamente com 

Branwell pois exibem no seu final as iniciais ‘U.T.’ (‘Us Two’).21 “Found in an Inn 

belonging to E.” parece exaltar a terra recém descoberta e as suas contrastantes e 

exóticas paisagens, ao mesmo tempo que enaltece o valioso contributo dos navegantes 

aventureiros (sem dúvida, os descobridores designados “Twelve Adventurers”, que 

incluem o próprio duque de Wellington) através de uma versificação irregular e pobre, 

                                                 
18 De facto, não voltamos a encontrar nenhuma dessas entidades quer nas histórias quer nos poemas 

subsequentes de Charlotte Brontë. 
19 Existe mesmo um ‘mapa’ da “Glasstown Confederacy” esboçado pelo próprio Branwell Brontë, onde 

se podem ver os outros ‘estados confederados’, nomeadamente os de Emily e de Anne – “Parry’s Land” e 

“Sneaky’s Land” – e ainda a grande metrópole – “Great Glass Town”. Ver anexo H. 
20 Na verdade, neste período, os poemas assinados pela mão de Charles Wellesley são apenas dois – 

“Home-sickness” (“Of College I am tired; ...”) e “Verses by Lord Charles Wellesley” (“Once more I view 

thy happy shores”), ambos datados de Fevereiro de 1830. Em contrapartida, aqueles que apresentam a 

assinatura do ‘Marquis’ totalizam uns nove ou dez. 
21 Winnifrith refere, a propósito, que “Many other similar poems are to be found among the very early 

MSS. of Charlotte and Branwell Brontë. Most of them appear in the First Series of the Young Men’s 

Magazine, where many of the verses are signed with the initials ‘U.T.’ (Us Two), or ‘W.T.’ (We Two), 

indicating that they are the joint production of the two young authors. [...]” (1984, Op. Cit., p. 80). 
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mas redolente de espírito nacionalista britânico.22 “Lines addressed to ‘The Tower of all 

Nations’” foi escrito no mesmo tom enaltecedor e elevado – admirando um dos 

monumentos mais afamados de ‘Great Glass Town’ ou mesmo o seu ex libris 23  mas 

no final auto-ironiza de forma interessante esse arrojo poético mal-sucedido: “And such 

a charming doggerel / As this was never wrote, / Not even by the mighty / And high Sir 

Walter Scott!”.24 Como que a confirmar a falta de inclinação da jovem Charlotte por 

este tipo de poesia grandíloqua, ela intercala alguns poemas de inspiração pessoal (cerca 

de três) e retoma depois aquela saga, ao que parece, obedecendo já ao seu próprio gosto. 

Deste modo, a sua próxima composição – intitulada “Written upon the occasion 

of the Dinner given to the Literati of the Glass-Town”, surge apenas com a sua própria 

assinatura (‘C. Brontë’) e reflecte, além disso, a sua preferência futura pela descrição 

pormenorizada de ambientes ricos e majestosos onde se movem personalidades 

altamente reputadas. Curiosamente, de entre estas, Charlotte salienta a classe artística: 

poetas, pintores, arquitectos e romancistas (“All beneath this gorgeousness there sits a 

chosen band / Of genius high and courage bold: the noblest of the land.”).25 O poema 

que se segue, intitulado “A wretch in Prison (By Murry)”, não podia constituir um 

contraste maior, em ambiente e tom, em relação àquele outro; nele, um prisioneiro 

renegado (aparentemente um dos membros do pessoal de Wellington) lamenta a sua 

sorte ao ver-se confinado a uma masmorra, ao mesmo tempo que suspira pela liberdade 

usufruída pelo caçador no  seio  de uma  natureza  indomada:     “Oh,  for the noise of  

 

                                                 
22 “Thou art a sweet and lovely flower”, 28 de Setembro de 1829. Cf. Winnifrith (1984), Op. Cit., pp. 79-

80. Na primeira história deste ciclo, intitulada The Twelve Adventurers, Charlotte escreveu o seguinte: 

“There is a tradition that some thousands of years ago twelve men from Britain, of a most gigantic size, 

and twelve men from Gaul, came over to the country of the genii; [...] In the year 1793 the Invincible, 74 

guns, set sail with a fair wind from England, her crew, twelve men, every one healthy and stout and in the 

best temper. [...]”. Cf. F. Beer, The Juvenilia of ... Charlotte Brontë, Op. Cit., Part I (Origins of Angria), 

pp. 182-183. 
23 A fantástica e assombrosa ‘Tower of All Nations’ é frequentemente mencionada por Charlotte e 

Branwell Brontë nas suas primeiras histórias ‘angrianas’. 
24 “Oh, thou great, thou mighty tower!”, 7 de Outubro de 1829. Cf. Winnifrith, pp. 80-81 (a ênfase é 

nossa). 
25 “The splendid Hall is blazing with many a glowing light”, 9 de Janeiro de 1830. O próprio, e extenso, 

título atribuído ao poema dá relevo a esse posicionamento dos artistas: “ [...] attended by all the Great 

Men of the present time: Soldier, Sailor, Poet and Painter, Architect, Politician, Novelist, and Romancer.” 

Cf. Winnifrith, pp. 86-87 (a ênfase é nossa). 
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Freedom’s voice / Heard in the hunter’s cry, / [...] Oh, for the rush, for the bold free 

rush / Of the mighty mountain breeze [...]”.26 

Depois de intercalar duas composições de inspiração pessoal, Charlotte retoma a 

sua saga e, ao mesmo tempo, o tema da clausura ou do cativeiro em “Home-Sickness” – 

o primeiro de dois poemas a ser assinado por Charles Wellesley.27 Os sentimentos 

expressos pelo jovem colegial, que se encontra longe da sua família (residente em 

África) e internado numa escola em Inglaterra (“... England does not suit me: it’s cold 

and full of snow; / So different from black Africa’s warm, sunny, genial glow.”), são 

muito provavelmente os mesmos vividos pela própria autora, então em Roe Head: o 

desejo de libertação da rotina escolar e as saudades dos entes queridos.28 “Verses by 

Lord Charles Wellesley”, o segundo poema parece reportar-se a uma fase posterior da 

vida do herói quando, já adulto, volta a visitar Inglaterra; mas, em contraste com o 

anterior, este exalta o seu país adoptivo (“A bright gem thou art seen.”) e ainda mais os 

nativos (“... bold hearts within thee swell; / The brave, the free, the fierce”), disfarçando 

mal o nacionalismo latente da própria autora. Previsivelmente, o cliché dos últimos 

versos soa a falso e não convence (nem mesmo Charlotte): “But Africa to me is dear, / I 

love its sunny clime, / Its skies for ever blue and clear, / And now I’ve done my rhyme.” 

29 

A Primavera de 1830, tendo Charlotte entretanto completado catorze anos, 

inaugura uma série de poemas dedicados à exaltação da natureza, sobretudo nos seus 

matizes crepusculares ou nocturnos. O primeiro, intitulado precisamente “Evening 

Song”, é falado por um tocador de harpa que, mal o sol se põe no horizonte do bosque, 

fica inspirado a tocar aquele instrumento, até que a doce melodia do rouxinol o 

                                                 
26 “Oh, for the song of the gladsome lark”, 1 de Fevereiro de 1830. “The prisoner Murry was one of the 

members of the Duke of Wellington’s staff in the first story by Charlotte Brontë, The Twelve 

Adventurers; but the cause of his imprisonment is not given in any of the stories.” Cf. Winnifrith, pp. 89-

90. Tudo leva a crer, no entanto, que Murray teria sido punido por comportamento insolente face a um 

superior militar (Cf. Beer, The Juvenilia, Part I, p. 191). 
27 Na realidade, o poema apresenta as iniciais ‘C.B. C.W.’.Numa pequena história escrita por Charlotte 

Brontë a 16 de Janeiro de 1830, existe a seguinte referência a Charles Wellesley quando ainda rapaz: “He 

was reclining under the shadow of an immense chestnut tree, playing upon a small Spanish guitar, and 

with a nightingale perched upon his shoulder. A beautiful grey monkey, a small silky spaniel, and a 

young kitten, bounded and danced before him in the brilliant light of the uprisen moon.” (Cf. Winnifrith, 

1984, p. 94). Esta narrativa pode ter servido de ponto de partida para o poema. 
28 “Of College I am tired; I wish to be at home”, Fevereiro de 1830. Cf. Winnifrith, Id. Ibid. 
29 “Once more I view thy happy shores”, provavelmente escrito a 11 de Fevereiro de 1830. Cf. Winnifrith, 

p. 260 (a ênfase é nossa). 
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interrompe e o faz quedar em atento fascínio até o sol surgir novamente.30 Este poema 

antecipa ou prepara, de certo modo, o tema do seguinte – “The Evening Walk”, que 

descreve longamente uma experiência nocturna semelhante, agora pela pena do filho 

mais velho do duque de Wellington, o ‘Marquis of Douro’.31 A morna brisa da noite de 

Verão convida o jovem ‘Douro’ a aventurar-se num longo, mas solitário, passeio 

nocturno pela contrastante região que circunda a cidade de ‘Verdopolis’ (‘Glass-town’), 

composta de desertos montanhosos, planícies verdejantes e florestas de pinho cerradas. 

Ao chegar a um pequeno vale ao fundo de encostas arborizadas (“a haunted dell”), ele 

julga ouvir e ver um grupo de pequenas fadas ou duendes entoando uma melodia doce e 

cativante (“I heard the song of the elves arise, / And O’twas sweetly flung / On the 

breeze”) que desencadeia, no entanto, uma súbita e furiosa ventania. No momento em 

que os elementos amainam, aqueles fantásticos seres também desaparecem como por 

encanto (“On swift and noiseless silken wing, / [...] They swiftly rose on high, / [...] 

And melted in the sky.”), deixando ‘Douro’ prosseguir com a sua caminhada.32 

Por esta altura, o ‘Marquis of Douro’ tinha-se tornado o herói principal das 

histórias em prosa de Charlotte; a sua ambição literária e as suas competências como 

poeta (exemplificadas pelo anterior poema 33) são por ela referidas em Characters of 

Celebrated Men: 

 

[...] The meditations of a lonely traveller in the wilderness, or the mournful 

song of a solitary exile, are the themes in which he most delights and which he 

chiefly indulges in, though often his songs consist of grand and vivid 

descriptions of storms and tempests [...] 34 

 

                                                 
30 “Proudly the sun has sunk to rest”. Hatfield acrescenta a seguinte nota ao poema: “This is the harper’s 

song from the story entitled The Adventures of Ernest Alembert, which was completed by Charlotte 

Brontë on May 25, 1830. [...]” Cf. The Complete Poems of Charlotte Brontë, Op. Cit., pp. 87-88. 
31 “The pseudonym of ‘Douro’ or ‘Marquis of Douro’, first used with this poem, is appended to most of 

the ensuing poems written by Charlotte Brontë during the year 1830, but is usually followed by her own 

signature.” (Cf. Winnifrith, p. 99). As campanhas peninsulares de Wellington (durante as guerras 

napoleónicas) parecem ter servido de inspiração a Charlotte, pois esta foi buscar nada menos que três 

nomes que figuravam nos mapas de Portugal e de Espanha para atribuir ao seu herói: o do rio Tejo 

(Albion é ‘Marquis of Tagus’), o do rio Douro e o da província de Zamora (Arthur obteria mais tarde o 

título de ‘Duque de Zamorna’). 
32 “When August glowed with fervid summer pride”, 28 de Junho de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 99-108.  
33 Aliás, no ‘Preface’ a de “Evening Walk” (poema de considerável ambição), o próprio ‘Douro’ afirma 

que “The following pages are the production of my pen, not, (...) the emanations of leisure hours, but the 

fruit of some days’ labour. (...) I leave them entirely at the Public’s mercy to praise or condemn them as 

she pleases.” (Cf. Winnifrith, p. 99). 
34 “Character of the Marquis of Douro”, in Beer, The Juvenilia, Op. Cit., Part II (Marian v. Zenobia), p. 

196. 
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e abordadas extensivamente na história intitulada Albion and Marina 35(pseudónimos de 

Arthur Florian Wellesley e de Marian Hume), onde Charlotte anota da seguinte forma a 

incipiência e o desenvolvimento desse dom poético: 

 

[...] One day, as he was meditating alone on the world of waters that rolled 

between him and fair Marina, he determined to put his feelings on paper in a 

tangible shape [...] He took his pen, and in about a quarter of an hour had 

completed a brief poem of exquisite beauty. The attempt pleased him [...] It 

likewise gave him an insight into the astonishing faculties of his own mind; and 

a longing for immortality, an ambition of glory, seized him. [...] Albion’s 

subsequent work, a tragedy, wreathed the laurels of fame round his brow, [...] 

he became one of the greatest poets of the age; [...] 36 

 

Esta narrativa inicia igualmente o tema do triângulo amoroso Arthur – Marian – 

Zenobia que constituiría o cerne dos relatos seguintes de Charlotte e de muitos dos seus 

poemas e onde ela exploraria o seu próprio interesse pelas várias formas de ‘paixão 

humana’. Assim, os jovens Arthur (ou ‘Douro’) e Marian enamoram-se, noivam e 

aparentemente acabam por casar, apesar da ciumenta rivalidade de Lady Zenobia 

Ellrington e das constantes ausências daquele. 

O primeiro poema que a isto faz referência é “Miss Hume’s Dream”, no qual é 

descrita uma das longas ausências de Arthur e os sentimentos de tristeza, abandono e 

receio que ela provoca em Marian (“But, oh, her face turned deadly pale, / [...] To think 

that Arthur was not there”), ao ponto de lhe causar um terrível pesadelo, em que ela o 

julga morto e é inclusivamente abordada pelo seu fantasma (“Arthur like empty air / 

Full fast before her noiseless flies / With an upraiding ghostlike look”).37 O estilo desta 

e de outras composições semelhantes evidencia uma associação da típica canção 

medieval aos contos populares escoceses e às histórias de terror. No entanto, o poema 

seguinte – “The Song of Albion to Marina” – aparenta ser uma convencional canção de 

amor, em que Arthur, novamente ausente (“... an ocean vast, [...] An ever howling sea / 

                                                 
35 Doze anos antes, Patrick Brontë tinha publicado uma história intitulada precisamente Albion and Flora 

acerca de um meritório jovem inglês (Albion) que se apaixona por uma bela e virtuosa irlandesa (Flora). 

Patrick aproveita este relato, no entanto, para fazer digressões patrióticas e moralistas. Cf. Brontëana, Op. 

Cit., pp. 131-200. 
36 O narrador desta e de muitas das outras histórias é Charles Wellesley. “In the opening scene Albion and 

Marina (...) meet and fall in love directly; their union being postponed on the grounds of youth, Albion 

goes with his father to Glass Town, where, because of his poetic achievements, he becomes the toast of 

the town and the object of the glamorous Lady Zelzia’s interest. [...]”. Cf. F. Beer, The Juvenilia ..., Op. 

Cit., Part II (Marian v. Zenobia), p. 23 e ainda pp. 196-207. ‘Albion’ era a antiga designação celta ou pré-

celta da Grã-Bretanha, constituindo um pseudónimo apropriado a Arthur Wellesley. 
37 “One summer eve as Marianne stood”, assinado por ‘Islander Lord C. Wellesley’ e provavelmente 

datado de 29 de Junho de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 261-263. 
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Roll on between”) recorda a beleza (um tanto ou quanto idealizada) de Marian e 

manifesta o ardente desejo de a rever (“Oh! For the day when once again / Mine eyes 

shall gaze on thee”).38 

Um outro poema, “Marina’s Lament”, poderá representar a resposta da amada; 

mas este parece-nos transmitir uma paisagem interior bastante mais sentida e desoladora 

que a descrita pelo seu companheiro. A explicação para esta diferença reside, em grande 

parte, no facto de ser já o espírito da falecida ‘Marina’ (“But now I rest”) a entoar esta 

triste canção: a ausência de ‘Albion’ e de notícias a seu respeito (“Long my anxious ear 

hath listened / For the step that never returned”) juntaram-se a um pressentimento de 

que ele poderia estar morto (“Sounds prophetic [...] / Betokening grief. / [...] news that 

he was dead / Were come from far.”), fazendo com que ela tivesse literalmente morrido 

de puro desgosto (“Long heart-sickness, hope deferred / Cankered my heart.”).39 

A esperada reacção de Arthur à morte de Marian surge apenas de modo 

subtilmente indirecto num bonito poema de sua ‘autoria’ – intitulado “Morning”, em 

que ele começa por exaltar o nascer do dia e, com ele, o ‘astro-rei’ (“... Apollo’s 

burnished car / Glorifies the East afar.”); mas enquanto toda a natureza parece rejubilar, 

o sujeito afirma não poder partilhar dessa alegria (“’Tis to me a time of sadness: / All 

these sounds of mirth impart / Nought but sorrow to my heart”). O seu estado de espírito 

está mais em consonância com os matizes e sonoridades do fim do dia (“But I love 

evening’s still, quiet hour”), sobretudo com a doce melodia do pássaro nocturno – o 

rouxinol ou Filomela 40 – (“Music not unfit for Heaven / But to earth in mercy given”), 

a única coisa capaz de lhe trazer alguma consolação (“Thou dost charm the mourner’s 

heart”).41 

                                                 
38 “I think of thee when the moonbeams play”, datado de 12 de Agosto de 1830 e inserido em Albion and 

Marina. Cf. Hatfield, Op. Cit., pp.101-102. Curiosamente, Charlotte afirma naquela história ser este 

poema “one by the Marquis of Tagus” (Cf. Beer, The Juvenilia, p. 203). 
39 “Long my anxious ear hath listened”, igualmente datado de 12 de Agosto de 1830 e inserido em Albion 

and Marina. Cf. Hatfield, pp. 102-103 ( a ênfase é nossa). O contexto de onde o poema é retirado é o 

seguinte: “[...] Without being observed by her, [...] he entered; sitting down, he […] listened with feelings 

of overwhelming transport to the following words: ‘Long my anxious ear hath listened / [...]’ Here the 

music and singing suddenly ceased. Albion raised his head. [...] No trace of Marina was visible, […]”. Cf. 

Beer, The Juvenilia, Part II (Marian v. Zenobia), pp. 205-207  
40 “Philomela sends her song / to wander the night-winds along”. Filomela era filha de Pandion, rei de 

Atenas, mais tarde transformada em rouxinol. Charlotte mostra, mais uma vez, conhecimento da 

mitologia clássica. 
41 “Lo! The light of the morning is flowing”, 22 de Agosto de 1830. “The above poem is included in the 

October 1830 number of the Second Series of the Young Men’s Magazine, [...]”. Cf. Winnifrith, pp. 109-

110 (a ênfase é nossa). 
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Por vezes, nos poemas de inspiração fictícia de Charlotte, surgem personagens 

esporádicos que não voltam a aparecer noutras composições e que servem meramente 

para relatar um episódio solto mas marcante. É o caso de “Young Man Naughty’s 

Adventure”, uma balada inesperadamente juvenil e com uma forte componente de 

superstição e de terror. Aliás, o cenário nela retratado (“... the cloud-wrapped sky”, “the 

moor”, “The howling winds [...] The rain”, “the heather”) identifica-se bastante mais 

com as paisagens familiares a Charlotte (nomeadamente, as charnecas à volta de 

Haworth) do que com os exóticos recantos de ‘Glasstown’. E ‘Naughty’, embora um 

personagem das histórias ‘angrianas’42, possui todas as características de um típico 

caçador furtivo do Yorkshire (“ ... with his dog and gun, / Walked lonely o’er the moor; 

/ ... the shooting-season had not begun,  / But poachers commence before!”). A ilusiva 

lebre que ele mata naquela lúgubre noite com o seu tiro certeiro, mas fatal, vem a ser 

afinal a velha bruxa dos pântanos (“the beldam hoar”) que ele procurava “on a dreadful 

errand bent”; muito provavelmente, esta era também uma lenda contada pelos nativos 

daquela região.43 

Se, nesta fase inicial, os poemas de Charlotte aparentemente vão beber muitas 

das suas influências às narrativas tradicionais de gosto popular (mais facilmente 

acessíveis a uma jovem adolescente), também é verdade que eles revelam 

frequentemente um espantoso conhecimento das imagens literárias usadas pelos autores 

clássicos. Isso acontece em “The Violet”, uma longa composição assinada, mais uma 

vez, pelo poeta oficial de ‘Glasstown’ (‘Marquis of Douro’), na qual ele invoca a 

portentosa deusa da Natureza para que ela lhe conceda – tal como aos grandes poetas já 

imortalizados, a quem ele tece um elogio – o raro e magnífico dom da poesia. 

É, como sempre, quando o sol se põe por sobre o árido e agreste deserto 

‘verdopolitano’ (“one wide solemn wilderness, / Whose aspect filled the mind with 

fear”), que ‘Douro’ vive a experiência que eleva o seu espírito. Uma súbita brisa emerge 

suavemente, fazendo-lhe lembrar a música de uma harpa eólia e, por extensão de ideias, 

os eminentes tocadores da consagrada lira – os poetas da Antiguidade (“Thoughts rose 

within my spirit’s cell / Of those who in long ages past / Attuned the muse’s hallowed 

shell”); ‘Douro’ lembra Homero e o seu verso heróico (“Wars, ... / Ensanguined deep 

                                                 
42 “Young Man Naughty is a character in the Angrian stories of Charlotte and Branwell Brontë.” (Cf. 

Winnifrith, p. 112). 
43 “Murk was the night: nor star, nor moon”, 14 de Outubro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 111-112. A 

ênfase é nossa. 
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thy martial song”), Sófocles, Eurípides, Ésquilo, mas também Tasso e Virgílio, 

lamentando ao mesmo tempo a actual decadência do berço que lhes deu origem 

(“Greece, [...] Thy solemn temples mouldering lie / [...] Degenerate are thy sons, and 

slaves”). As nove musas abandonaram definitivamente o monte Parnaso mas assistem 

agora os ‘bardos ingleses’ com renovada inspiração (“sons of Albion in the rank / Shine 

crowned with honours they have won”), de cuja fonte sagrada o próprio sujeito deseja 

ardentemente poder beber (“’Nature, unveil thy awful face! / To me a poet’s power 

impart, / Though humble be my destined place.’”). Curiosamente, o desejo de ‘Douro’ 

(e talvez mesmo o de Charlotte) concretiza-se através da aparição da ‘Mãe-Natureza’ 

que lho concede de bom-grado, embora em bastante menor grau, na forma simbólica de 

uma singela violeta (“Like modest worth, half seen, half hid”).44 

Como que servindo de comprovação dos seus dotes poéticos, os sete poemas que 

se seguem são todos eles escritos pela prolífera mão de Arthur, ‘Marquis of Douro’ 

(embora assinados igualmente por Charlotte Brontë).45 Em “Lines on seeing the Portrait 

of  painted by De Lisle”, o sujeito poético faz, por assim dizer, ressuscitar a sua bem-

amada Marian ao contemplar enlevado o seu retrato. O afamado pintor de ‘Glasstown’ 

46 parece ter inspirado Arthur a escrever estes versos ao conseguir capturar na perfeição 

a imaculada pureza de Marian Hume; o corpo e o espírito desta surgem assim unidos 

numa beleza ideal: 

 

[...] those bright and beaming eyes / Speak the language of the skies; / [...] Rays 

of mind are darting thence / Mild and pure intelligence. / [...] Simply robed in 

white array, / All as spotless snow so fair, / Symbol of thy angel-mind, / Meek, 

benevolent and kind; / [...] Beauteous being, most divine! [...] 47 

 

No poema, ‘Douro’ dirige-se directamente à sua prometida, tão próxima é a semelhança 

entre retrato e retratada, para indagar incrédulo sobre a sua verdadeira proveniência: 

                                                 
44 “One eve, as all the radiant west”, 10 de Novembro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 113-120 (a ênfase é 

nossa). 
45 De facto, Charlotte parece ter incluido no manuscrito original de “The Violet. A poem with several 

smaller pieces by the Marquis of Douro” as suas sete composições seguintes como se de um conjunto se 

tratasse. Cf. Winnifrith, p. 113. 
46 Frederick (também Dr ou Sir Edward) De Lisle, “the Reynolds of Glass Town.” Cf. Alexander and 

Sellars, The Art of the Brontës, Op. Cit., pp. 12, 15, 18 e 27. 
47 A ênfase é nossa. Em Albion and Marina, Charlotte descreve Marian (ou Marina) da seguinte forma: 

“No wild rose blooming in solitude, or bluebell peering from an old wall, ever equalled in loveliness this 

flower of the forest [...] The hue of her cheek ... the most delicate [...] the clear azure of her eyes [...] the 

silken tresses of her hazel hair, straying in light ringlets down a neck and forehead of snow, [...] Pure 

white or vernal green were the colours she constantly wore, [...]”. Cf. Beer, The Juvenilia, Part II (Marian 

v. Zenobia), p. 199. 
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“[...] is thy birth of the heavens or of the earth?/ [...] Art thou then of spirit birth / And 

not a denizen of earth?” 48 

Mas, apesar de toda esta aparente devoção ao seu primeiro amor, a fiel 

constância não é decididamente o forte do jovem poeta que, apenas dois dias depois, 

dedica alguns versos a uma outra mulher – “Lines addressed to Lady Zenobia Ellrington 

sent with my Portrait which she had asked me to give her”. Desta vez, a tradicional 

troca de lembranças (madeixa de cabelo por retrato) serve de Leitmotiv para uma 

composição tão pouco convincente nos sentimentos expressos como artificial no 

fraseamento e na dicção. No entanto, Charlotte queria fazer destacar o contraste entre os 

dois tipos de relacionamento amoroso do seu herói. Apesar de um certo distanciamento, 

com Zenobia, Arthur falava de igual para igual – não só em estatuto mas sobretudo em 

alcance intelectual e erudição (“... one whose genius bright / Hath glorified our age with 

glare / Of its unsetting light”).49 Em contrapartida, para além das diferenças de 

temperamento e de estatuto50, o contraste físico entre as duas rivais era também muito 

acentuado, para não dizer radical; a letrada e apaixonada Zenobia apresentava “A Juno-

like, majestic air, / And piercing, radiant eyes; / [...] locks whose jetty light / Is like the 

raven’s wing”.51 

Arthur mostra-se perfeitamente consciente daquilo que diferencia a simples 

Marian de uma mulher sofisticada como Zenobia. Deste modo, numa canção 

apaziguadora que ele dedica à primeira das suas pretendentes, o jovem e hábil poeta 

procura compensá-la do seu complexo de inferioridade (e possivelmente evitar os 

ciúmes) fazendo realçar as suas qualidades mais modestas ou caseiras: “The pearl 

within the shell concealed / Oft sheds a fairer light / Than that whose beauties are 

                                                 
48 “Radiant creature! Is thy birth”, 10 de Novembro de 1830. Cf. Winnifrith, pp.121-122. A ênfase é 

nossa. 
49 Ao referir-se ao carácter do ‘Marquis of Douro’, em Characters of Celebrated Men, Charlotte escreve: 

“His mind is of the highest order, elegant and cultivated. His genius is lofty and soaring, [...]”. E, mais 

adiante em Albion and Marina, ao introduzir Zenobia, descreve os seus talentos deste modo: “[...] She 

was the most learned and noted woman in Glass Town, [...] of the most lively eloquence, and indeed 

Madame de Staël herself could not have gone beyond Lady Zelzia in the conversational talent.” Cf. Beer, 

The Juvenilia, Part II, pp. 195 e 203. 
50 Enquanto Marian ou Marina era a filha única do médico do Duque de Wellington (pai de Arthur), 

Zenobia era de proveniência aristocrática, sendo possuidora do título de ‘Marquesa de Ellrington’. 
51 “Lady! This worthless gift I send”, 12 de Novembro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 124-125. Em Albion 

and Marina, Charlotte descreve Lady Zenobia (ou Zelzia) pormenorizadamente: “In figure she was very 

tall, and both it and her face were of a perfectly Roman cast. Her features were regularly and finely 

formed, her full and brilliant eyes jetty black, as were the luxuriant tresses of her richly-curled hair. Her 

dark glowing complexion was set off by a robe of crimson velvet [...]”. Cf. Beer, The Juvenilia, Part II, p. 

203. A personagem rival de Zenobia parece antecipar a de Blanche Ingram em Jane Eyre (capítulo 17). 
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revealed / To our restricted sight.” Por outro lado, a moral doméstica implícita nestes 

versos (“The highest talents of her mind, / Are all to illumine her home designed”) 

poderá funcionar como uma crítica velada ao desejo de protagonismo social e literário 

feminino, simbolizado pela erudita Zenobia (aliás, exposta como ‘bluestocking’). A 

posição pessoal de Charlotte parece oscilar entre esse forte desejo de reconhecimento 

público e um natural sentido de identificação com a donzela inclausurada (condenada a 

“sweetly shine at home”).52 

Num outro poema, intitulado “Matin”, ‘Douro’ mostra que o seu verdadeiro 

amor é a doce Marian (pelo menos, é ela quem mais lhe convém, como mulher e como 

‘musa’) e que, apesar da grande distância que os separa (“[...] great waters of the mighty 

deep, / Howling like famished wolves, roll us between”), ele não a consegue esquecer, 

pois a imagem e a voz dela perseguem-no em sonhos (“Thou comest to me in midnight 

slumbers deep!”). Pelo contrário, a sua voz de poeta, encontra-se como que emudecida 

– incapaz de cantar as belezas naturais que o rodeiam ao nascer do dia – tal é o poder 

inspirador da presença de Marian (“Oh! I might sing of pastures, meads, and trees, / [...] 

These I could sing if thou wert near me now,  / [...] Shed on my darkling page their 

ray divinely bright”). Por fim, sob a promessa de compor um poema à sua altura, 

‘Douro’ implora-lhe que abandone a Inglaterra para se juntar a ele em ‘Verreopolis’ 

(“Come from the fairy valley where thou dwellest./ Shady and green [...] Afric unto her 

desert sand now calls thee”).53 

Na maioria dos poemas deste período, o amor e a inspiração poética surgem 

assim lado a lado e de forma quase indissociável, acompanhando o romântico percurso 

deste herói (nesta fase, ainda não corrompido) de Charlotte. A imagem poética mais 

recorrente e comum a estes dois temas (o do ‘amor’ e o da ‘poesia’) continua a ser a da 

música, ou melhor, a das melodias da natureza (o cantar dos pássaros, o som do vento 

por entre as árvores, o correr das águas nos ribeiros ou o marulhar das ondas no mar), 

por vezes associadas a causas fantásticas e/ou sobrenaturais (como o canto das fadas ou 

das sereias). Um dos poemas onde esta imagem musical é mais interessante é “Vesper”, 

                                                 
52 “Song” (“The pearl within the shell concealed”), 11 de Dezembro de 1830, é também o último poema 

escrito pela mão do ‘Marquis of Douro’. Poema incluído na história intitulada Visits in Verreopolis da 

autoria de ‘Lord Charles Wellesley’, Vol. I, Cap. 1. Cf. Winnifrith, p.132. 
53 “Long hath earth lain beneath the dark profound”, 12 de Novembro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 125-

127 (a ênfase é nossa). Num prefácio a Visits in Verreopolis, Charles Wellesley (o narrador de Charlotte) 

anota: “ [...] Verreopolis means the Glass Town, being compounded of a Greek and French word to that 

effect; [...]” (Cf. Beer, The Juvenilia, p. 381, n. 19). 
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que descreve a forma como o poeta pendura a sua lira por entre as árvores da floresta, 

esperando ser acompanhado na sua canção pelo som do vento (passando 

simultaneamente pelas cordas do instrumento e pela folhagem da natureza): “[...] while 

the sad wind moans the chords among, / Sweet forest-music of the harp and breeze / 

Shall steal the circumambient air along”. Mas enquanto ele se decide sobre o tema a 

cantar, o vento levanta-se subitamente (tornando-se mais forte), arrebata a sua lira e um 

som vibrante e misterioso eleva-se no silêncio da noite, deixando-o de tal modo 

extasiado que ele desiste de cantar e se limita, tal como a restante natureza, a ouvir 

aquele improviso encantado com profundo respeito (“[...] now the wild wood with rich 

music rings, / And thrilling cadences, most bold and free, / Are peeling round with 

heavenly melody.”). As implicações são que a voz do poeta dificilmente poderá 

competir com as vozes da natureza e que esta é perfeitamente auto-suficiente nas suas 

criações.54 

A condição do poeta, ou melhor, do homem de génio é precisamente o tema 

abordado pelo ‘Marquis’ em “Reflections on the Fate of Neglected Genius”. Ele começa 

por invocar os ventos poderosos, que funcionam por um lado como um veículo 

transmissor da canção do poeta (“Bear my song through heaven’s dome”) e, por outro, 

como uma espécie de musa auxiliar (“Add from your stores some sweeter tone”). 

Charlotte, pela voz exaltada do seu herói, reflecte então sobre a indiferença, a penúria e 

as preocupações a que o Poeta (aqui equiparado a Génio) está destinado. No entanto, a 

concepção de génio que vai emergindo é de uma entidade, à qual o próprio poeta se 

dirige, que é não só divina (“Genius enthroned in light!”, “Omnipotent and great 

divinity”) mas também prometaica na sua generosa partilha de poder visionário e 

criativo: 

Spiritual essence, pure, divine, / Which the hearts of men enshrine, / And that 

sheds a holy ray / Over animated clay, / And for him in whom it dwells, / 

Whose heart with generous feelings swells, / Clear film darkness from his eye 

/And his vision purify / Of that dim and earthly haze / Through which less 

favoured mortals gaze. 

 

Muito embora o poeta seja o agraciado possuidor da genial chama (“the universal fire / 

Within his breast”, “that high and soul desire”), esta não é reconhecida ou é 

                                                 
54 “I’ll hang my lyre amid these ancient trees”, 11 de Novembro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 122-123. A 

ênfase é nossa. O vento, e sobretudo o nocturno, tem este papel inspirador e criativo em muitos outros 

poemas escritos pelo ‘Marquis of Douro’, nomeadamente (como já vimos), em “Evening Song” e “The 

Evening Walk”. 
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menosprezada pelos simples mortais (“The sting of cold neglect, unheeding merit”). 

Este facto, por si só, tem nele um efeito de tal modo nefasto e fatal que, “broken-hearted 

he resigns his breath”. 55 

Como que confirmando a sua desilusão em relação ao ofício de poeta, o jovem 

Douro compõe o seu penúltimo poema. Em “A Serenade”, ele pede pela primeira vez a 

outra pessoa (supostamente, à própria noiva Marian) que o acompanhe nos seus 

habituais passeios nocturnos e que com ele partilhe dos maravilhosos mistérios da 

natureza: “Come forth with me, fair sleeper; [...] We will go to the huge forest [...] Or 

shall we wander by the side of ancient ocean’s shore [...] ?”. O arrebatado poeta 

promete à sua companheira adormecida (que muito provavelmente não o ouve) nada 

menos do que “the music of the spheres”, “the sound, / [...] Of nodding boughs and 

branches” e “the ... thundering billows ...wildering sound”. Mais uma vez, a natureza 

parece oferecer aos seus filhos devotados uma verdadeira sinfonia de matizes melódicos 

originais e inconfundíveis. Mas, desta vez, é o mar, aliado a um inesperado e fantástico 

elemento, que bate todas as expectativas: “[...] still, sad music rises from regions far 

beneath, / At which the winds hush [...] / Unseen the sweet musician, [...] / the maiden 

of the sea ... sings within her cell”. Douro promete, assim, a uma Marian insensível a 

bela mas agoirenta voz da sereia, antecipadora de tempestades e de desgraças.56 

Ao contrário do ano de 1830, em que Charlotte tinha produzido à volta de 

dezanove poemas de cariz fictício, 1831 e 1832 revelar-se-iam pouco prolíferos no que 

diz respeito à saga de ‘Glasstown’.57 Além disso, os seis poemas por ela escritos nesses 

dois anos incluem “The Fairies’ Farewell” – um adeus, embora não totalmente 

definitivo, àquela saga.58 O facto de estes poemas já não serem assinados pelo herói 

principal da mesma (o ‘Marquis’ poeta) poderá constituir igualmente um importante 

indício de mudança de estratégia poética, eventualmente reveladora de um 

empenhamento mais directo e pessoal na sua escrita. 

                                                 
55 “Mighty winds that sing on high”, 13 de Novembro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 128-130. A ênfase é 

nossa. 
56 “Awake! Awake! Fair sleeper. ...”, 14 de Novembro de 1830. “The appearance of the mermaid is said 

by sailors to be a sign of approaching tempest. I have heard many an experienced mariner confidently 

assert his belief in the existence of such a creature. (Note by Charlotte Brontë)”. Cf. Winnifrith, pp. 130-

132. A ênfase é nossa. 
57 O mesmo aconteceria em relação aos poemas de cariz mais pessoal. A explicação para este decréscimo 

acentuado parece residir no facto de Charlotte ter começado a frequentar a escola de Margaret Wooler 

(Roe Head), em Mirfield, a 17 de Janeiro de 1831, tendo regressado a Haworth apenas em Maio de 1832. 
58 Vide o nosso comentário na página 353 deste subcapítulo. 
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“On the bright scenes around them spread” é uma intrigante composição em que 

o sujeito (não nomeado) observa pesaroso o fulgurante pôr-do-sol por sobre a vasta 

região ‘verdopolitana’ sem conseguir abstrair-se de um obsessivo sentimento de 

remorso, ou de peso na consciência, face a uma crueldade cometida: “All this was fair, 

but not to me, / [...] my heart sank heavily / [...] Ay, the thoughts of an evil heart, / The 

croak of a conscience not yet cured”. No entanto, este fragmento faz subitamente uso de 

uma interessante simbologia marítima na introspecção lírica profundamente emocional 

que lhe dá seguimento: 

 

I can speak no more, as, in fancy, / I am farther out on this sullen sea; / Darker 

waves of its waters come, / [...]The visions that will not depart, / Are worse than 

all man has endured / On the most troubled sea that ever / Made the strongest 

vessel quiver. 

 

A tensão interior aqui expressa, através da imagem de um mar hostil, é poderosíssima 

(quase freudiana) pelo desespero extremo que evidencia. A mais completa falta de 

esperança, de perspectivas e de orientação na vida parece ser o quinhão de um 

verdadeiro excluído da graça divina. Ele não vislumbra sequer uma pequena luz ao 

fundo do túnel: “Never a beacon burns on the deep; / The fires are out, and the watchers 

asleep”. Este súbito desabafo faz-nos suspeitar que Charlotte, acabada de chegar a Roe 

Head, se deixou aqui levar pela sua própria tristeza e frustração (“Driving me faster 

from peace and home”).59 

 O tom pessimista parece ter perdurado pois a composição seguinte, embora 

muito menos intensa e pessoal, é uma espécie de lamento elegíaco pelo 

desaparecimento de alguém muito importante (tudo leva a crer que seja o próprio 

‘Marquis of Douro’). O poema, intitulado “A Fragment”, é introduzido da seguinte 

forma: 

[...] my boat [...], as if soul-taught, ... had wafted itself into a little willow-

fringed fairy bay. Disembarking, [...] I presently entered the twilight shadow of 

a wood. [...] I was now in a wild, winding glen embosomed in lofty precipitous 

falls barren of all ornament save the purple heath flower. A chill wind now 

rose, and as it sighed around or murmured mournfully in the heart of the forest, 

a sudden burst of sweet sad music mingled with its wailing. I looked up, and 

saw by the clear moonlight a figure clad in white [...] bending over a harp with 

whose tones this sorrowful strain was blent 

 

                                                 
59 “On the bright scenes around them spread”, 17 de Janeiro de 1831. “These stanzas [...] are written in 

pencil inside the cover of Charlotte Brontë’s French Grammar (Grammatical Exercises in English and 

French, by Mr. Porny, London, 1810) in her handwriting.” Cf. Winnifrith, pp. 246-247. A ênfase é nossa. 
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Este triste e desolado cenário natural, mais reminiscente das paisagens familiares a 

Charlotte do que das exóticas localidades de ‘Glasstown’, está também em perfeita 

sintonia com o tom elegíaco do poema. Da mesma forma, o narrador, que parece ser a 

própria autora e não outro personagem, toma conhecimento da morte do seu herói 

através da melancólica canção deste misterioso tocador de harpa. A imagem poética, já 

familiar, da música misturando as suas notas com o som lúgubre do vento era também 

uma das favoritas do poeta de ‘Glasstown’ que é aqui homenageado por um ‘colega’. 

Este vê, pois de uma visão se trata, o nobre personagem (não identificado) sepultado 

junto de um pequeno oásis no deserto africano (“[...] holy is thy rest / Though in the 

desert laid: / A spirit’s spell is o’er thee cast / Amid that palmy shade.”), procurando 

lembrar o seu majestoso porte mas sobretudo o olhar penetrante e inteligente, quase 

inconfundível, do ‘Marquis’ – o olhar de um verdadeiro Poeta:  

 

[...] in whose dark orbs [...] / brightest shone that wondrous ray / From holy 

regions brought; / Where spirits of the favoured few / [...] The fountains sweet 

of poesy, / That nectar of the sky, / Where wreaths of immortality / In hallowed 

beauty lie. 

 

Este generoso tributo por parte de um outro bardo leva-nos a concluir que Arthur 

Wellesley se tinha tornado de facto o poeta mais aclamado de ‘Glasstown’ e que, depois 

de morto, a sua alma era agora considerada imortal e residente num local sagrado (“His 

dreams are of some other world, / His mighty soul is free; / His spirit’s pinions all 

unfurled / Rise high in radiancy.”).60 

 Não se trata de uma mera coincidência o facto da canonização do ‘Marquis’ ser 

o último poema escrito por Charlotte antes de “The Fairies’ Farewell”: antes de se 

despedir de ‘Glasstown’, ela quis deixar um reconhecido tributo pessoal ao seu herói e 

alter-ego, de cuja ardente ambição poética ela partilhou. Por outro lado, o seu tributo às 

paisagens inspiradoras daquele território mágico surgiria logo a seguir em “Oh! there is 

a land which the sun loves to lighten”. Neste poema, Charlotte ressuscita ‘Glasstown’ 

na sua versão original, tal como foi encontrada pelos seus fictícios colonizadores. É a 

descrição pormenorizada de uma terra totalmente virgem, intocada pela mão do homem 

(“Mankind is dominionless, portionless there; / His foot never trod on the green, 

                                                 
60 “Overcome with that delightful sensation of lassitude ...” ou “Lo! Stretched beneath the clustering 

palm”, não datado mas provavelmente de 11 de Julho de 1831. “The Ms. ... is unsigned and undated. [...] 

the contents are attributed to ‘Brontë (Emily?)’ [...] but the subject, style, and writing are too much like 

the work of Charlotte Brontë at fourteen and fifteen years of age for there to be any doubt as to 

authorship.” Cf. Winnifrith, pp. 247-249. A ênfase é nossa. 
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flowery sward; / No beast of those deserts acknowledged him lord”). A imensa 

variedade e riqueza nela contida (incluindo as pedras preciosas) parece existir em vão 

pois não é testemunhada e usufruida pelos olhos humanos, mas a sua beleza é 

equiparável à do Paraíso (“[...] fair as bright Elysian dreams / These vernal Eden 

Bowers”).61 

 Pouco depois de deixar Roe Head e regressar a Haworth, Charlotte ressuscita 

também os seus dois heróis já falecidos, Albion e Marina, para concretizar finalmente a 

sua união (anteriormente deixada em suspenso) em "The Bridal". O narrador deste 

poema já não é Douro mas a própria Charlotte que, num processo que se viria a tornar 

recorrente, descreve as várias cenas como fazendo parte de um sonho resultante do seu 

contacto íntimo com a natureza: 

 

I lay within that calm retreat, / The green-wood shade among; / And soon I sank 

to slumber sweet, / Lulled by the streamlet’s song. // A strange dream o’er my 

spirit crept, / As in that shady dell / In silent peace I lay and slept, / While the 

balm of heaven fell. 

 

O sonho intruso (ou visão) contém, na verdade, duas cenas cronologicamente distintas. 

Na primeira, uma paisagem marítima (possivelmente na costa britânica), o sujeito 

poético julga ver a despedida entre Albion e Marina e o juramento de fidelidade daquele 

(“The young knight made a solemn vow / Of constancy till death, / [...] And he swore 

again by earth and sea / That she should be his bride.”). Esta promessa concretiza-se, 

através de uma prolepse ou antecipação narrativa, na cena seguinte – uma festa de 

núpcias a ter lugar num palácio, onde o sujeito vê aqueles dois personagens vestidos de 

noivos (“They are joined,  and forever the mingled name / Of Marina and Albion is 

hallowed to fame”.).62 

 Como prova do infindável interesse que o relacionamento amoroso entre os seus 

heróis lhe suscitava, Charlotte continuou a dedicar-lhe inúmeros poemas. Em “He is 

gone, and all grandeur has fled from the mountain”, a jovem esposa Marian chora a 

ausência de Arthur e receia pela sua sorte na temível travessia do oceano (“[...] may the 

                                                 
61 “Oh! there is a land which the sun loves to lighten”, 25 de Dezembro de 1831. Cf. Winnifrith, pp. 136-

137 (a ênfase é nossa). 
62 “Oh! there is a wood in a still and deep”, 14 de Julho de 1832. Cf. Hatfield, pp. 129-131. Este poema 

parece basear-se no relato também intitulado de The Bridal: “In the meantime the Duke of Wellington 

had consented to his son’s union with the beautiful, virtuous, and accomplished, but untitled, Marian 

Hume. Vast and splendid preparations were in the making for the approaching bridal, [...] the nuptials of 

Arthur Augustus, Marquis of Douro, and Marian Hume were solemnized with unprecedented pomp and 

splendour. [...]” (Cf. Beer, The Juvenilia, pp. 218-221). 
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sea flow glidingly / With gentle summer waves”), ao mesmo tempo que procura manter 

intacta a esperança do retorno daquele que se tornará famoso pelos seus feitos militares 

(“Sweet hope from my bosom shall never be banished: / [...] To welcome back the 

pride, the boast of England’s chivalry!”).63 No entanto, mal sabe a inocente que o 

desespero da sua longa espera não será compensado com uma merecida constância e 

fidelidade por parte daquele que ela ama. De facto, a personalidade do jovem e 

romântico ‘Marquis’ rapidamente se transforma à medida que – no decorrer das suas 

vitórias militares, em que conquista o novo título de Duque de Zamorna 64  o seu 

contacto com o submundo ‘verdopolitano’ se intensifica e ele se torna progressivamente 

mais cruel e sem escrúpulos. 

 Esta nova faceta do herói de Charlotte surge de forma implícita no primeiro de 

nove poemas de inspiração fictícia que ela escreveu durante 1833, ano da descoberta e 

da conquista do novo território de Angria. “Justine, upon thy silent tomb the dews of 

evening weep” descreve um dos raros momentos de ternura vividos pelo devasso duque 

no momento em que visita a campa da sua velha ama (Justine), falecida há muitos anos 

atrás (“I am come, and come alone, [...] to spend one hour with thee”). Arthur, que é 

também o inspirado narrador, recorda a imagem fragilizada e moribunda daquela que 

foi como uma mãe para ele (“She who had loved me from my birth [...] I called her 

‘Mother’, [...]”) e da promessa, feita no seu leito de morte, de ser um ‘irmão’ para Mina 

(filha dela). Zamorna confessa, então, não só ter quebrado essa promessa, tendo feito de 

Mina sua amante,65 mas também ter cometido entretanto muitos outros crimes terríveis, 

dos quais ele lhe garante não estar sequer arrependido (“I do not know repentance, I 

cannot bend my pride / Nor deprecate my conscience even at thy cold grave side.”).66 

 O novo carácter de Arthur – composto de depravação, arrogância e crueldade – 

parece ter sido modelado no do protagonista das histórias de Branwell, Alexander Percy 

ou Rogue, ‘Earl of Northangerland’ (por sua vez, baseado no protótipo do herói satânico 

                                                 
63 “He is gone, and all grandeur has fled from the mountain”, não datado mas possivelmente de 20 de 

Agosto de 1832. Cf. Winnifrith, pp. 263-264. Poema inserido parcialmente em The Bridal (Cf. Beer, The 

Juvenilia, p. 215). 
64 Seria precisamente sob o comando de Arthur Wellesley, agora Duque de Zamorna, que os exércitos 

‘verdopolitanos’ de Branwell Brontë conquistariam o vasto território a leste de ‘Glasstown’, a que dariam 

o nome de Angria. ‘Zamorna’ era uma das suas províncias e estava sob alçada do duque, que em breve 

conquistaria também o título de ‘rei de Angria’. 
65 Charlotte só relataria bastante mais tarde, em 1838, a história do relacionamento de Zamorna com a sua 

leal e submissa amante, Mina Laury. Cf. Beer, The Juvenilia, Part IV (Mina), pp. 271-300. Ver 

igualmente subcapítulo 1 (II Parte) desta dissertação. 
66 “Justine, upon thy silent tomb the dews of evening weep”, provavelmente composto em Fevereiro de 

1833. Cf. Winnifrith, pp. 266-268. 
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de Byron).67 Rogue, inicialmente objecto da admiração de Arthur, transforma-se no seu 

mais temível rival e inimigo ao chefiar a Grande Revolta e ao casar-se com Zenobia 

Ellrington, a quem acaba por maltratar.68 O poema intitulado “Death of Lord Rowan” 

dá-nos uma imagem deste notável fora-da-lei – um pirata que fez um pacto com o diabo 

para conseguir sobreviver impune aos seus crimes – quando já numa idade avançada e 

no seu leito de morte. Num ambiente de puro terror gótico, em que a natureza se alia ao 

sobrenatural, 

[...] forms of glistening marble stand around / Whose fixed and sightless 

eyeballs chill the soul / As they stand cold and silent, [...] / And wild, swift wind 

blasts sweep the moonless sky, / Now with a far-off wail, now howling sternly 

nigh. 

 

um Rogue moribundo e aterrado aguarda a chegada do Príncipe das Trevas que vem 

reclamar a sua alma há muito condenada ao Inferno, 

 

[...] He shudders while he lists the sullen storm; / And the cold death-sweats 

trickle from his brow, / [...] // But shadowy horrors cast o’er him their gloom, / 

And near his death-bed fiendish whispers sound, / Calling his soul with awful 

summonings / To stand ere morn before the King of Kings. 

 

Assim, nesta imagem proléptica que ironicamente prevê o negro destino do herói de 

Branwell, Charlotte pretende mostrar a seu irmão a frágil precaridade desse mito dos 

mares, embora tivesse sido anteriormente um homem possante e protegido por um 

espírito (“[...] the terrible, the feared / [...] reared / His blood-red pirate flag 

triumphantly. / [...] guarded by a spirit’s might; / [...] unscathed and free.”).69 

 Os quatro poemas seguintes, todos eles compostos na mesma data, não parecem 

ter muito em comum e, à excepção do último, não aparentam ser de particular 

relevância para a história. “Destiny” é apenas mais um dos desabafos de Marian Hume, 

receando a premonição de que a morte de Arthur ocorreria no mar e de que ela estaria 

condenada a nunca vir a casar com ele (“I shall stand a weeping bride / At the altar’s 

                                                 
67 Ver subcapítulo 1 (II Parte) desta dissertação. 
68 Cf. Beer, The Juvenilia, (Part II, Zenobia and Rogue), pp. 222-225. 
69 “Fair forms of glistening marble stand around”, 26 de Março de 1833. Cf. Winnifrith, pp. 142-143. A 

ênfase é nossa. Em Characters of Celebrated Men, Charlotte descreve o carácter de Rogue da seguinte 

forma: “Rogue is about 47 years of age. He is very tall, rather spare. His countenance is handsome, except 

that there is something very startling in his fierce grey eyes and formidable forehead. His manner is rather 

polished and gentlemanly, but his mind is deceitful, bloody, and cruel. [...]” (December, 1829). Mais 

tarde, em A Peep into a Picture Book, Charles Wellesley descreve o retrato de Alexander Percy de forma 

mais acentuada: “[...] the fixed sneer of the lip and the strange deadly glitter of the eye [...] curdles the 

spectator’s blood to ice. [...] this head embodies the most vivid ideas we can conceive of Lucifer, the 

rebellious archangel: there is such a total absence of human feeling and sympathy; such a cold frozen 

pride [...]” (May-June, 1834). Cf. Beer, The Juvenilia (Parts II and III), pp. 196 e 227 (a ênfase é nossa). 
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hallowed side.”).70 “A Serenade” é uma repetição menos conseguida de outro poema 

com o mesmo título escrito pelo ‘Marquis of Douro’ 71; aqui o sujeito poético poderá ser 

o mesmo ou então outro (possivelmente, Charles Wellesley), julgando ver a sua amada 

– Geraldine – surgir no escuro da noite “like a vision of beauty and love”.72 O poema 

anónimo, intitulado “The Swiss Emigrant’s Return”, aparece como uma composição 

isolada das restantes, em que o sujeito se revê no mito do viajante sem destino que volta 

à casa onde nasceu apenas para lá morrer (“[...] my home in the mountain, / Far I have 

wandered, [...] // And now I return ‘neath its shelter to die.”).73 O último poema desta 

série – “A Lament”  parece fazer finalmente uma previsão da morte de Arthur 

Wellesley ou Zamorna, que no entanto só ocorreria bastante mais tarde. Segundo o 

narrador (provavelmente, Charles Wellesley), o herói morreria de forma prematura e 

violenta às mãos de um traidor, e não afogado no mar nem ferido no campo de batalha, 

como seria de esperar: 

 

He fell not in battle, he fell not in war, / [...] No! Suddenly, silently, vanished 

his star: / At noon-day fell on him the darkness of night. / A murderer’s voice 

bid his spirit depart; / The hand of a traitor brought death to his heart. 

 

Este sentido lamento elegíaco, embora apenas premonitório, faz então apelo aos 

sentimentos de tristeza e de perda daqueles que são mais próximos a Arthur (seu pai, o 

duque de Wellington e sua noiva, Marian Hume) e que Charlotte quer aqui analisar: 

“His eye shall grow dim and his cheek shall turn pale, / [...] When he hears that his 

loved one, his son, is no more.”, “Weep in thy palace, fair bride of his heart; / Thy love 

with the worms of corruption is lying”).74 

 Os três últimos poemas de inspiração fictícia escritos por Charlotte em 1833, 

embora se limitem a repetir alguns dos seus temas predilectos (nomeadamente, o amor e 

a superstição), introduzem um novo personagem ‘angriano’, Lord Edward Sydney, um 

notório rival (ou mesmo um substituto), tanto na esfera militar como na poética, do já 

                                                 
70 “O wind that o’er the ocean”, 27 de Junho de 1833. Cf. Hatfield, pp. 141-142 (a ênfase é nossa). 
71 Ver a página 365 deste capítulo. 
72 “’Gently the moonbeams are kissing the deep’”, 27 de Junho de 1833. Cf. Hatfield, pp. 138-139. O 

nome ‘Geraldine’ nunca tinha surgido anteriormente, nem voltaria a surgir nas composições de Charlotte. 

No entanto, sua irmã Emily introduziria uma ou duas personagens ‘gondalianas’ com esse nome 

(‘Geraldine S.’ e ‘Augusta Geraldine Almeda’). 
73 “Long have I sighed for my home in the mountain”, 27 de Junho de 1833. Cf. Hatfield, pp. 137-138. O 

sujeito deste poema poderá ser um dos doze aventureiros fundadores de ‘Glasstown’, chamado ‘Felix de 

Rothesay’. Ver Beer, The Juvenilia, (Part I, Two Romantic Tales, “The Twelve Adventurers”), p. 183. 
74 “Sound a lament in the halls of his father”, 27 de Junho de 1833. Cf. Hatfield, pp. 139-140. Esta série 

de quatro poemas está incluída na história intitulada The Foundling: A Tale of our own Times (assinada 

por ‘Captain Tree’), iniciada a 31 de Maio e terminada a 27 de Junho de 1833. 
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um pouco gasto ‘Marquis of Douro’. Assim, “Lord Edward and his Bride”, à 

semelhança dos ‘Marian Poems’, relata o desespero da jovem noiva que aguarda a 

chegada do seu valoroso Edward (“Her lover sailed on the mighty deep”) e o imagina já 

naufragado (“She saw her love’s proud battleship / Tossed wildly on the storm-dark 

deep”); no entanto, ao contrário do que acontece naqueles, o amado acaba por regressar 

são e salvo aos braços da sua noiva. O facto do poema ser falado na terceira pessoa, e 

não na primeira, poderá indicar um maior distanciamento por parte da autora.75 

“The Haunted Tower”, tal como o seu título sugere, introduz um casual 

elemento fantasmagórico, tanto ao gosto de Charlotte, no universo ‘angriano’; ao ver o 

lúgubre silêncio das suas paredes em ruínas ser quebrado por um rude operário, a 

imponente e assombrada torre interpela-o (“O thou who broke the spirits’ rest! / Long 

shall their terrors deep and strong / Wake torture in thy guilty breast”), acusando a sua 

ousadia e ordenando-lhe por fim que desapareça dali.76 Em “Lines written beside a 

fountain”, poema supostamente escrito por ‘Edward Sydney’, existem ecos da 

experiência pessoal da própria autora; o sujeito poético afirma prezar unicamente na sua 

vida aquela hora do fim do dia em que lhe é dada oportunidade de descansar e de 

reflectir em contacto com a natureza (“None but the wearied know the hallowed power / 

Of one sweet pause of rest. / [...] But for the joys of sweet tranquillity / I care not now to 

live.”); nesses momentos privilegiados e raros, a sua mente parece libertar-se através da 

imaginação que desperta (“What strange wild musings through my spirit pass  / What 

transient fancies swell. // High soars my soul [...]”).77 

 Durante o ano de 1834, Charlotte (tendo completado já dezoito anos) compôs 

sete poemas com base nas histórias ‘angrianas’, cinco dos quais abordam com maior ou 

menor insistência o tema da morte; os restantes dois exaltam paradoxalmente o 

‘nascimento’ (do reino de Angria e dos seus príncipes herdeiros). A influência de 

Branwell nas composições deste período é perceptível na súbita mudança de ênfase 

sentida no seu fio narrativo (incluindo a introdução de personagens seus) e no seu tom 

poético: os temas do amor e da inspiração poética esbatem-se para dar lugar a assuntos 

                                                 
75 “The night fell down all calm and still”, 2 de Setembro de 1833. Cf. Winnifrith, pp. 143-144. Este 

poema está incluído numa história intitulada The Green Dwarf da suposta autoria de ‘Lord Charles Albert 

Florian Wellesley’, iniciada por Charlotte a 10 de Julho de 1833. 
76 “Oh! who has broke the stilly hush”, 1 de Outubro de 1833. Cf. Winnifrith, p. 145. O poema está 

inserido numa pequena história intitulada “Brushwood Hall”, também da autoria de Charles Wellesley, 

iniciada por Charlotte a 27 de Setembro de 1833. 
77 “Lines written beside a Fountain in the grounds of York Villa” (“Dear is the hour when, freed from 

toils and care”), 7 de Outubro de 1833. Cf. Winnifrith, pp. 149-150. A ênfase é nossa. 
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mais públicos e laudatórios, relacionados com a conquista e a fundação do novo reino e 

com a celebração dos feitos e da memória dos seus heróis entretanto já falecidos. 

Em “The moon dawned slow in the dusky gloaming”, o sujeito dá voz aos 

elementos da natureza (neste caso, ao rio e à lua alternadamente) para que possam ser 

eles a celebrar a nova e promissora terra ‘angriana’ (“the proud hill swelling / Where 

foot has never trod”, “cities filled with life”), incluindo a celebração das ruínas e dos 

valerosos mortos deixados durante as acesas batalhas que tiveram lugar no seu seio (“on 

the ruined tower”, “visions of the slain, / ... O’er many a battle-plain”); mas o simbólico, 

porque glorificador, raio lunar descansa principalmente por sobre o túmulo do guerreiro 

(“My gentlest mildest splendour / Is poured above that dust, / ... The brave, the good, 

the just”).78 

Um outro poema, intitulado “On the Fate of Henry Percy”, introduz uma nova 

personagem de Branwell – o malfadado filho de Northangerland 79 – e faz alusão à sua 

morte misteriosa. Numa calma noite tropical, a intrépida embarcação do lugar-tenente 

‘Henry Percy’, também ele nobre e corajoso (“The youngest, fairest, bravest of her 

crew”), chega solitária a uma ilha quase paradisíaca (“Glowing and fresh and fair and 

Eden-bright”); no entanto, Henry vive naquele momento um doloroso e tormentoso 

sonho (“some sad dream is on him; / Some unseen influence ... / Some mournful 

memory ...”), cuja visão lhe traz à memória lembranças tristes da morte de uma amada e 

de um amor não correspondido (“he has dreamed of one now far away, / His own sweet 

Florence, / she who was his bride”).80 Numa das cenas, Henry julga ver Marian – em 

toda a sua beleza angélica– corar de amor, que ele inicialmente presume ser o seu, puro 

e desinteressado, mas depois verifica ser o do seu rival – Zamorna (“it is love, but not 

such love as thine: / Not that pure, young affection of the breast”) 81; noutra cena, 

Marian não se mostra já tão feliz junto do seu cruel marido (“The maiden weeps: ... his 

brow grows strangely darkling”) e Henry apercebe-se de que a vida dela será breve 

(“One year, and that fair plant is no more seen”). No entanto, no preciso momento em 

                                                 
78 “The moon dawned slow in the dusky gloaming”, datado provavelmente de 17 de Janeiro de 1834. Cf. 

Winnifrith, pp. 268-271. 
79 Alexander Percy, ‘Earl of Northangerland’ e Primeiro-ministro de Angria. 
80 ‘Florence Marian Hume’ (usualmente chamada Marian), que casou com o ‘Marquis of Douro’, 

posteriormente rei de Angria (mais conhecido como Zamorna). 
81 Para além das óbvias diferenças de carácter e de personalidade, existe um profundo contraste físico 

com Zamorna, que possui uma aparência quase mediterrânica (de olhos e cabelos escuros) e um porte 

viril e orgulhoso; Henry Percy é um herói de feições delicadas, quase efeminadas, com cabelos e olhos 

claros. 
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que ele se julga vingado no seu amor não correspondido (“thy love so strong, so 

unreturned, / Shall be avenged on earth ...”), a sua própria morte sobrevém de forma 

violenta e interrompe bruscamente o sonho (... never from that vision woke / [...] He 

slept his final sleep.”). O narrador do poema deixa em suspenso tanto o motivo como a 

forma da sua morte, que ocorre em pleno mar (“... how he died no tongue can tell: // 

Some say the decks were red with blood”), mas dá a entender que ela não teria sido 

chorada pelo seu perverso pai (“He smiled a demon’s smile”).82 

Ironicamente, o poema que Charlotte escreveu a seguir descreve precisamente o 

cortejo fúnebre de um ‘Percy’ que, pela sua pompa e circunstância, dá a entender tratar-

se de um alto dignatário ‘angriano’ como Northangerland (Alexander Percy) e não de 

Henry Percy (seu filho). Deste modo, uma espécie de justiça retributiva pelos males 

cometidos parece ter-se operado depois da misteriosa morte do inocente Henry. No 

entanto, a figura do pérfido e poderoso Percy inspirou a Charlotte um poema também 

ele estranhamente poderoso e belo, pleno de simbologia apocalíptica e lembrando 

vagamente “Darkness” de Byron. Tal como neste (e em “The Death of Lord Rowan”), a 

natureza em “The day is closed, that spectral sun” assume um carácter horrendo – toda 

ela vestida em tons sombrios e lúgubres (que o fim do dia e o longo e simbólico eclipse 

do sol acentuam), harmonizando-se assim plenamente com esta personagem satânica e 

com as tristes solenidades em curso: 

 

[...] Dark, solemn, hidden, terrible. / For not on earth its radiance fell / [...] A 

dim eclipse before it hung, / A shadow o’er its disk was flung, / A shield of 

gloom it passed through heaven, / A bloody ring around it drawn. / No joy with 

those red beams was given, / Earth under it looked cold and lorn. / That orb it 

sunk in death’s chill river, / It went down darkly’ mid the waves, [...] 

 

Na realidade, esta longa imagem de um negro sol em declínio corresponde 

simbolicamente à imagem do próprio Alexander Percy que, depois de ter levado uma 

nefanda e sangrenta existência na terra, desaparece finalmente por entre as águas da 

morte (sepultado no ‘Calabar’, o rio ‘angriano’ aqui equiparado ao mitológico rio 

Letes): “[...] the great sun its last light quelled / Where those deep stormy waters 

                                                 
82 “The tropic twilight falls, the deep is still”, 15 de Junho de 1834 (a ênfase é nossa). Este poema está 

inserido num manuscrito intitulado “Corner Dishes: Being a small collection of Mixed and 

Unsubstantiated Trifles in Prose and Verse. By Lord Charles Albert Florian Wellesley.” A própria 

Charlotte deixa a acusação implícita no excerto narrativo que precede o poema: “Lieutenant Henry Percy, 

..., took a voyage to the South Sea Islands on board the Mermaid – Commander: Captain Steighton. / He 

was drowned off Otaheite. I have heard strange reports respecting the manner of his death, ... I need only 

say they tend to fix another crime of the darkest dye in the character of his terrible father. [...]”. Cf. 

Winnifrith, pp. 166-175 (a ênfase é nossa). 
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swelled, / The waves of death, when torch and plume / Saw Percy to his shrine-like 

tomb”).83 

 O fascinante tema da morte continua a pontuar as composições escritas por 

Charlotte durante este ano. Assim, em “The Spell” – pequeno poema que assinala a 

morte do filho recém-nascido de Zamorna, ela assume um carácter sobretudo alegórico. 

É novamente o negro e vagabundo rio do esquecimento que leva, desta vez no momento 

do próprio nascimento, o ilegítimo primogénito do rei de Angria e, de uma voraz 

assentada, também a sua jovem mãe (outra, que não Mary Percy): 

 

The wave of Death’s river / Hides the rose in its bloom; / The Gift and the Giver 

/ Sleep low in the tomb; // The fresh fruit is shaken, / The bright blossom 

strown; The flower lies forsaken / And withered and lone. // [...] High was the 

wanderer’s power, / Wondrous his spell; / It wrought, in their natal hour, / 

Strongly and well. 

 

A dupla morte aparece revestida de um elemento encantatório e sobrenatural, cujo 

feitiço só será quebrado no momento, ainda longínquo, da ressureição das suas almas 

(“The veil shall be riven / And broken the spell.”). Mais uma vez, Charlotte sugere que 

este poder paralisante possuído pela morte é insondável pela mente humana, mesmo que 

não passe (para muitos) de uma paralisia que faz a difícil e demorada transição para a 

vida eterna (“A might [...] / No mortal can quell; / A charm [...] / Which none can 

dispel.”).84 

 Apenas um acontecimento isolado (embora determinante na saga ‘angriana’) 

parece quebrar esta mórbida temática. Trata-se igualmente de um ‘nascimento’ 

importante, mas muito mais feliz e auspicioso que o anterior – a fundação ou a 

oficialização da nova pátria imaginativa, o ‘Reino de Angria’. “A National Ode for the 

Angrians” é o empolgado hino celebratório (“A song of joy and thankfulness”) 

supostamente entoado pelo Duque de Zamorna, agora rei. Tanto o tom solene e 

triunfante como a versificação longa indicam que Charlotte se sentia relativamente à 

                                                 
83 “The day is closed, that spectral sun”, poema não datado (1834). É neste poema que Charlotte inclui 

uma das suas metáforas da morte mais bem conseguidas: “A lone dim black unbounded line / Which ne’er 

yet could man define. / And none have yet returned to tell / What visions in its darkness dwell. / No 

home-bound bark has crossed those seas / To speak its hidden mysteries. [...]”. Cf. Winnifrith, pp. 271-

274. A ênfase é nossa. 
84 “The wave of Death’s river”, 21 de Junho de 1834. Este poema está incluído numa história intitulada 

“The Spell: an Extravaganza” da autoria de Charles Wellesley, iniciada por Charlotte em 21 de Julho de 

1834 e terminada um mês depois. “The verses are ‘a poetic incantation heard at the birth of Zamorna and 

recurring at crises in his life,’ on this occasion being ‘heard at the scene of the burial of Zamorna’s infant 

heir beside its mother.’” Cf. Hatfield, pp. 179-180. A ênfase é nossa. 
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vontade neste género poético maior – a ode. Aqui, esta forma serve também como um 

chamamento, um verdadeiro grito de guerra, convocando os muitos e valorosos 

participantes na conquista do novo território: 

 

And Angria calls from mount and vale, from wood and heather-dell, // [...] All 

Angria through her provinces to arms and glory cries: / Her sun is up and she 

has heard her battle-shout, ‘Arise!’ / My Kingdom’s gallant gentlemen are 

gathered like a host: With such a bold and noble band was never conflict lost! 

[...] 

 

Arthur Wellesley faz não só referência às várias províncias já conquistadas (Zamorna, 

Edwardston, Sydenham, Northangerland, Arundel, Howard e Warner) e aos rios que as 

atravessam (Olympia, Guadima, Calabar e Douro), mas também aos galantes 

protagonistas dessas conquistas (alguns deles já nossos conhecidos) – Enara, Warner, 

Howard, Moray, Segovia, Stuart, Roslyn, Seymour, Percy (e filho), sobretudo a estes 

últimos. O ritmo imprimido ao poema é deliberadamente bélico e nacionalista, para não 

dizer colonialista (“Lift, lift the scarlet banner up ! [...] /, And let its blood-red lustre fall 

on Afric’s blasted sod: // Till Angria reigns Lord Paramount [...]”), fazendo-nos 

suspeitar da grande influência marcial exercida por Branwell durante este período.85 

 Tal como em “The Death of Lord Rowan” e “The day is closed, that spectral 

sun”, o poema seguinte é dedicado, mais uma vez de forma antecipatória, à morte do 

grande Alexander Percy. Charlotte parecia estar obcecada não apenas por este 

misterioso personagem de Branwell mas também pelo tema da morte, cujas metáforas 

tradicionais ela gosta de variar repetidamente (como se pode ver a seguir): 

 

[...] And I knew by voiceless sign and token / That the pitcher at the fount was 

broken; / That the cistern-wheel had ceased its turning, / And the lamp of being 

quenched its burning; / That the golden cord, just loosened, quivered, / And the 

silver bowl lay crushed and shivered [...] 86 

 

Assim, depois de ter descrito a dramática luta de Percy com a morte naquele primeiro 

poema e a sua impressionante cerimónia fúnebre no segundo, ela visita (pela mão de 

Zamorna) o imponente mausoléu do herói em “The Grave of Percy”. 87 Pondo 

                                                 
85 “The sun is on the Calabar, the dawn is quenched in day”, 17 de Julho de 1834 ( a ênfase é nossa). O 

poema está assinado por ‘Arthur Augustus Adrian Wellesley’ e por ‘C. Brontë’. Cf. Winnifrith, pp.176-

179. 
86 “The crypt, the nave, the chancel passed”, 8 de Outubro de 1834. Cf. Hatfield, p. 188. A ênfase é nossa. 
87 Na altura em que a sua morte ocorreu, Alexander Percy era o Primeiro-ministro de Angria. O seu 

túmulo foi visitado pela sua viúva (Zenobia Ellrington) e pelo duque de Zamorna em cumprimento de 

uma promessa feita doze meses antes de ele morrer: “’[...] Spent the evening at Ellrington House. 

Zenobia, Percy and I had a singular conversation concerning death and its sequents. We – Zenobia and 
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novamente à prova os seus dotes poéticos, Arthur reflecte solenemente sobre a 

efemeridade da glória e dos bens terrenos, impotentes perante a morte de Percy (“No 

proud roofs rise for Percy now; / [...] The bright saloon, the columned hall, / Are 

changed for shroud, and vault, and pall.”). Assim, enquanto a viúva Zenobia treme de 

medo no meio daquela atmosfera tumular: húmida, escura e fria, lembrando-se do seu 

temível marido e ouvindo os ecos lúgubres que ali ressoam (“Vague, nameless, drearily 

forlorn. / The creaking of a coffin-lid”), Zamorna prossegue com o seu ofício 

celebratório dirigido a Percy, em que relata as batalhas que se travaram ali depois da sua 

morte e os peregrinos que visitaram o seu túmulo, assim como a posteridade dos seus 

feitos (“Thy crimes, thy deeds, thy glories be / Recorded themes of history. Thy tomb 

has grown a mighty shrine; / Thy name a feared, yet worhipped, sign.”).88 Charlotte 

descreve, deste modo, o misto paradoxal de grandeza e de perfídia que – à semelhança 

de certos heróis lendários ingleses (tal como Francis Drake) – caracteriza os seus 

personagens 'angrianos'. 

 O tom celebratório continua no poema que se segue – “Hurrah for the Gemini!”, 

escrito para comemorar o nascimento dos filhos gémeos do rei e da rainha de Angria 

(“Sons of an Imperial line!”) e que parece vir na sequência de um outro poema – “The 

Spell” (no qual a morte tinha levado consigo um príncipe herdeiro). Os ‘poetas’ de 

Charlotte rebaixaram, deste modo, a sua veia poética ao colocá-la meramente ao serviço 

da corte ‘angriana’. A exaltação triunfante anteriormente exibida em “A National Ode 

for the Angrians”, mas já um pouco gasta, é aqui reiterada pelo sujeito (“Conqueror! 

Ruler! shall she [Angria] be; / Sovereign Queen by land and sea!”), que incita os 

pequenos herdeiros a seguir as nobres pisadas do rei seu pai (“With your God-like 

father’s form,  / catch his spirit, catch his might”).89 

                                                                                                                                               
myself – promised, in case Northangerland died before us, to visit the vault and unclose the coffin where 

he lay twenty years subsequent to his dissolution.’” Cf. Hatfield, pp. 184-185. A história parece ter sido 

alterada por Charlotte ou Branwell, já que Zamorna morreria primeiro do que Percy. (Ver páginas 383-84 

deste subcapítulo). 
88 “The crypt, the nave, the chancel passed”, poema incluído na história intitulada “My Angria and the 

Angrians” da autoria de Charles Wellesley e terminada por Charlotte a 14 de Outubro de 1834 (a ênfase é 

nossa). O poema não faz, no entanto, parte da história; trata-se supostamente de um manuscrito 

encontrado na secretária do Duque de Zamorna pelo autor da mesma, que afirma: “It is an odd, wild 

fragment. Interpret it for me who can.” Cf. Hatfield, pp. 184-189. 
89 “Hurrah for the Gemini! Blest be the Star”, 14 de Outubro de 1834 (a ênfase é nossa). Poema assinado 

por Charlotte e inserido em “My Angria and the Angrians” de Charles Wellesley. “They are just like the 

Duke of Zamorna [...] they will be christened with much pomp and splendour [...] The eldest [...] will be 

called Victor Frederic Percy Wellesley [...] The name of the youngest is Julius Warner di Enara 

Wellesley, [...]” (Cf. Beer, The Juvenilia, Part III, Mary, pp. 240-243). 
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 O entusiasmo crescente de Charlotte pelo seu universo imaginário é bruscamente 

posto em cheque pela dura necessidade de procurar trabalho como professora na escola 

de Roe Head. Ela não compõe, assim, nenhum poema de inspiração fictícia durante o 

ano de 1835 90, escrevendo somente quatro composições no ano seguinte (1836). Estas 

reportam-se, por sua vez, a situações ou a acontecimentos bastante desgarrados entre si 

(isto é, sem nenhuma conexão aparente). As crónicas de Angria tinham, apesar de tudo, 

continuado a ser registadas: Zamorna tinha casado com Mary Henrietta Percy, filha de 

Alexander Percy – uma heroína de carácter mais complexo e profundo que as 

anteriores, cuja infinita capacidade de amar e de sofrer é equilibrada por uma certa 

vivacidade e determinação (durante as ausências de Arthur, Mary segue-o por duas 

vezes sob disfarce, desafiando as suas ordens).91 Mas, por esta altura, as relações entre 

Zamorna e Northangerland tinham-se agravado ao ponto de provocar uma guerra civil 

fratricida; Percy tinha alegadamente traído o seu aliado e incitado o povo de Angria a 

revoltar-se.92 

O primeiro destes poemas de guerra e de exílio, “Turn not now for comfort 

here”, dá a impressão de ser falado por Zamorna no momento de retirada do seu 

exército, provavelmente vencido no seu confronto com Northangerland; o tom é de 

lamento pela derrota, pela perda de territórios anteriormente conquistados (“[...] the 

moors are gone; / [...] Void are now those hills of stone. // ...Anvale woods /  [...] Dark 

and high and piled away.”) e pela morte ou desaparecimento dos seus fiéis 

correlegionários (“Gone are all who saw my glory // [...] They are dead ...”).93 O 

segundo poema é “Julia’s Song”, uma pequena canção de conteúdo leve cantada por 

uma alegre jovem madrilena de sangue mourisco – muito provavelmente encontrada por 

                                                 
90 Durante esse ano, Charlotte escreve apenas dois poemas – ambos de inspiração pessoal; são eles, 

“Memory” e “Retrospection”. 
91 “[Arthur now reappears, sporting a new title – the Duke of Zamorna – and a new wife: Mary Henrietta, 

daughter, from his first marriage, of Alexander Percy.] ... ‘Everyone knows how like the duchess is to her 

father, his very image cast in a softer ... mould. [...] As Byron says, her features have all the statuesque 

repose, the calm classic grace, that dwell on the earl’s. [...] the still, pensive brilliancy of her hazel eyes, 

and the peaceful sweetness of her mouth, impart a harmony to the whole which the satanic sneer ... of 

Northangerland’s face totally destroys.” Cf. Beer, The Juvenilia, Part III (A Peep into a Picture Book), pp. 

229 e 231. 
92 “[... the rebellion which will drive the duke from office and into exile is imminent. Here he publicly 

challenges his foe, still hoping for a last-minute reconciliation.] ‘My lord Northangerland. It is well-

known that you and I have run up a long score against each other. [...] the moment ... reveals a cold, 

corrupt, radically black-hearted traitor in the man whom I thought my right-hand councillor. [...] Shall I 

extend the olive or draw the sword? Decide now. [...] You have ceased to be Premier of Angria! [...]” Cf. 

Beer, The Juvenilia, Part III, Mary (“Zamorna denounces Northangerland before Parliament”), pp. 245-

247. 
93 “Turn not now for comfort here” é um poema não datado. Cf. Winnifrith, p. 192. 
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Zamorna durante o longo período de exílio a que foi condenado após a sua derrota.94 O 

elemento exótico por ela representado é também reminiscente de Byron, nomeadamente 

de Childe Harold, mas Charlotte segue previsivelmente o estereótipo da mulher 

espanhola (“I’ve jet-black eyes and coal-black locks / And brow of ivorie; / I’ve a quick 

hand and a sweet guitar / And a light foot for the dance”).95 

O poema seguinte, também uma canção, sugestivamente intitulada “Gipsying”, 

introduz a personagem sob um disfarce tipicamente romântico – o do cigano – num 

cenário que parece ser o mesmo que o do poema anterior: “There was neither blast nor 

breeze to chill me; / Silent shade of solemn hue / Stole o’er skies intensely blue.” (notar 

a rima aliterativa). Este ser errante, vivendo ao relento da noite andaluza, seu único 

abrigo, parece ter sido encarnado pelo próprio Zamorna, exilado e perseguido pela sua 

memória (“I have shuddered where I lay / At thoughts which never came by day.”).96 

Uma imagem, muito semelhante a esta, do novo Zamorna fora-da-lei, surge também nas 

narrativas juvenis de Charlotte; ele aparece de forma quase irreconhecível a Mary no 

regresso do seu exílio: 

 

[...] a young man ... dressed in a checked shirt and loose canvas trousers, 

without shoes or stockings; his feet ... bare on the wet planks of the barge; ... 

thin cheeks, bloodless and sallow, savagely shadowed by dark and profuse 

whiskers. His hair of the darkest chestnut [...] floated in long, wild curls on the 

wind, [...] 97 

 

O último destes quatro poemas, intitulado “Maria and Henry”, tem pouco em 

comum com os anteriores visto tratar-se de uma balada sobre o amor e a morte e que, 

além disso, introduz dois novos personagens ‘angrianos’.98 No entanto, a história é 

                                                 
94 A história desta fase da vida do herói de Charlotte é por ela relatada em Zamorna’s Exile, que inclui um 

longo solilóquio em verso dito por Zamorna, em que ele lamenta o seu desterro (“... out of sight and 

thought of living men, / Wandering away on the lone ocean’s face”) e ‘cozinha’ a sua vingança em lume 

lento (“... I’ve pledged my faith / To break her father’s heart by Mary’s death!”). Cf. Beer, The Juvenilia, 

(Part III, Mary), pp. 247-257. 
95 “I’ve a free hand and a merry heart”, 21 de Abril de 1836. Poema incluído na primeira parte de um 

manuscrito intitulado “Passing Events” da autoria de Charles Townshend (anteriormente Lord Charles 

Wellesley). Cf. Hatfield, pp. 195-196. 
96 “Lanes were sweet at summer midnight”, 29 de Abril de 1836. Poema incluído na segunda parte de 

“Passing Events”, terminada na mesma data e introduzido da seguinte forma: “ ‘When I was a gipsy in the 

west ... I had opportunities for star-gazing, for never a roof had I to roost under in the night-time, and as 

an old ditty ... goes’: [...]”. Cf. Hatfield, p. 197. 
97 Cf. Beer, Op. Cit., Part III (The Return of Zamorna), p. 264 (a ênfase é nossa). 
98 É-nos difícil identificar a personagem feminina ‘Maria’. A masculina poderá trata-se de Henry 

Hastings, personagem cuja história Charlotte escreveria mais tarde, em 1839, e cujo epíteto de ‘Dark 

Henry’ corresponde fielmente à sua imagem:“[...] a middle-sized man with a deep open chest, a very dark 

skin, strong black hair and whiskers; a dissipated, profligate look, [...]” (Cf. Beer, The Juvenilia, Part V, 

Henry Hastings, p. 314). 
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recorrente: Maria é uma jovem noiva que chora a ausência do seu infiel amado e que, 

um dia, resolve pedir por ele a Santa Maria (“And for her fearless and faithless love / 

Maria wildly prayed. // [...] Petitions breathed in agony / For one beloved too well”). 

Finalmente, e em desespero, Maria acredita que apenas a sua morte fará com que Henry 

volte para ela – a solução que está implícita nas palavras daquela santa: “Maria, die 

before that shrine: / Thy lord will love thee then”. Então, junto à capela da Senhora, ela 

deixa-se lentamente envolver pelas águas calmas do lago (“Maria thinks how pleasantly 

/ She there might sink to sleep”), para não mais regressar à sua superfície. Acontece 

que, naquela mesma noite, ‘Dark Henry’ decide voltar para a sua doce Maria; não a 

encontrando em casa, procura-a naquele santuário mas já só distingue uma 

imperceptível ondulação e uma bolha de ar à superfície da água – “Far, far under that 

fairy sea / Slumbers Maria placidly.” 99 O poema faz, assim, uso da subtil mas potente 

simbologia de submersão (ou aniquilação) da alma feminina – uma imagem que se 

tornaria recorrente na poesia de Charlotte. 

Durante o ano de 1837, Charlotte escreveria um total de oito poemas de 

inspiração fictícia ou imaginária, cujo valor poético varia muito de poema para poema 

mas que, no seu conjunto, se torna fulcral para a nossa compreensão da saga ‘angriana’. 

As composições denotam uma maior mestria na abordagem dos temas e na 

caracterização das suas personagens, assim como uma assimilação mais perfeita das 

influências literárias.100 Depois do seu regresso do exílio, Zamorna reúne um grupo de 

velhos aliados e prepara-se para enfrentar novamente o seu rival, Northangerland.101 

“Charge on the Enemy” é uma pequeníssima composição (provavelmente incompleta) 

que inicia a descrição deste confronto bélico (“He shall be conqueror / Fastest who 

speeds/ [...] War is an ecstasy”) mas que se interrompe logo de seguida por falta de 

inspiração. O reduzido interesse por assuntos desta natureza aqui evidenciado por 

Charlotte é confirmado, na sua narrativa correspondente, por este comentário: 

 

                                                 
99 “The Chapelle stood and watched the way”, 29 de Abril de 1836. Poema igualmente incluído na 

segunda parte de “Passing Events” de Charles Townshend. Cf. Hatfield, pp. 197-199. A ênfase é nossa. 
100 Este ciclo revela sobretudo a influência dos longos poemas narrativos de Byron e das grandes peças 

trágicas de Shakespeare. 
101 “[...] Mina Laury [...] announces to Zamorna’s faithful ally, Warner, that he is alive and has returned to 

Angria. Word spreads, and reaches an elated band of the duke’s old followers, who all rush off to join 

him./ [...] the newspapers are filled with accounts of Zamorna’s success. Northangerland’s defeat seems 

imminent; [...] / The forces of Zamorna and Northangerland clash; victory for the latter seems inevitable, 

so committed are they to their leader and their cause. [...]” Cf. Beer, The Juvenilia, “The Return of 

Zamorna”, pp. 264-267. 
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But the record of all this and of much more, I leave to those who are much 

better able to describe it than I am, and again I sink back to the details of private 

life. 102 

 

Como que a comprovar este seu empenhamento exclusivo por assuntos de ordem 

pessoal, Charlotte resolve escrever “The Ring”, um longo poema sobre os sentimentos 

da sua heroína, Mary Percy, exilada na ancestral mansão de Alnwick depois da partida 

de Zamorna. Dividida entre o amor e o dever filial, ela lamenta a solidão e o isolamento 

a que foi votada (“[...] quite alone and knowing well / That none on earth now think of 

me”), sentindo-se simultaneamente impaciente por não lhe ser permitido participar na 

agitação das guerras ‘angrianas’  

 

[...] I felt impatient that my life / Was so unmarked, unloved and fated / While 

on the world’s turmoil and strife / I gazed with interest never sated / While all 

day long my heart and eye / [...] Wandered and watched [...] anxious on the fate 

/ Of battles, and of armies pondering, [...] 

 

A sua condição de mulher (naturalmente posta de parte), agravada pelo dilacerante 

dilema de ser também filha de Northangerland e esposa de Zamorna, agora inimigos de 

morte, coloca-lhe limitações e condena-a a ser um eterno joguete nas mãos masculinas 

(“by sin and sorrow shaded”). O ‘anel’ deixado por Zamorna, juntamente com uma 

escura madeixa do seu cabelo, poderá, assim, simbolizar a eterna dependência de Mary 

em relação a uma fictícia protecção (exploração) física e emocional (“O noble Idol, I 

have given / My last at thy exacting shrine. / And thou hast lavished an earthly heaven / 

Upon me [...]”).103 Ao retratar esta mulher usada e esquecida, Charlotte levanta aqui 

mais uma vez o delicado mas insidioso ‘véu’ que esconde a íntima realidade feminina. 

 Os sofrimentos de Mary às mãos cruéis de seu pai e de Zamorna, assim como o 

destino final destes dois heróis, são-nos antecipadamente revelados por uma voz 

desconhecida ou anónima, noutro longo poema intitulado “Mementos”.104 A cena passa-

se novamente na mansão de Alnwick (a ancestral casa dos Percys) mas muito tempo 

                                                 
102 Beer, Op. Cit., p. 268. Este comentário de Charlotte baseia-se no facto de que Branwell era quem 

usualmente se encarregava dos assuntos de ordem militar respeitantes a Angria. 
103 “This ring of gold, with one small curl”, poema composto em Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 197-

201. O episódio em que este poema se baseia inclui uma carta deixada por Zamorna a Mary, cujo tom 

ilustra precisamente a arrogância masculina: “[...] you will perhaps see me; but don’t expect to speak to 

me. [...] There’s a lock of my hair enclosed. You’ve romance enough about you to like the gift. I’m not 

your husband at present and I don’t intend to be for a little while, [...]”. Cf. Beer, The Juvenilia, p. 261. A 

ênfase é nossa. 
104 Dez anos depois (em 1846), Charlotte Brontë introduziria algumas alterações no poema original com 

vista à sua publicação. Esta nova versão foi aumentada e adaptada de forma mais autobiográfica. Cf. 

Winnifrith, pp. 8-15. 
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depois, exactamente quarenta longos anos após a morte de Mary. Duas figuras recordam 

os trágicos eventos que ali se passaram (“[...] is this chamber just the same / As when 

that last Ancestress died, / As when that rumoured deed of shame / Tarnished the 

baron’s crested pride?”). A velha governanta (esta parece ser a função da misteriosa 

personagem) resolve então contar a história de Mary Percy a quem, tudo leva a crer, é 

uma descendente (filha ou neta) desta, ao mesmo tempo que vão arrumando as velhas 

relíquias de vestidos e jóias por aquela outrora usadas. Esta revelação antecipada é-nos 

feita de um modo velado e incompleto, muito ao estilo das “fire-side tales” (com o seu 

tom de mistério) 105, e sem referência directa aos nomes de Percy, de Mary e de 

Zamorna: 

 

This graven seal was his [Percy’s] whose hand, / [...] / One moonless night, by 

secret light / With guiltless blood was red. / Years lapsed – and then they found 

him laid, / [...] / Dead, with the suicidal blade / Clutched in his desperate gripe./ 

[...] 106 

 

Mas, antes dos seus heróis serem definitivamente levados a cometer estes actos 

de desespero, Charlotte pretendia apresentar-nos a progressiva tomada de consciência 

de Zamorna, revelando assim uma maior maturidade (e profundidade) moral na análise 

do carácter da sua personagem favorita. Isso acontece em “He could not sleep! – the 

couch of war”, que descreve a terrível insónia de Zamorna depois da vitoriosa batalha 

de ‘Evesham’. O inesperado sentimento de culpa e de remorso pelo sangue fraterno e 

nobre à sua volta derramado causa-lhe um profundo desconforto (“He could not sleep! 

His temples, pressed / To the hard pillow, throbbed with pain; / [...] And stretched in 

feverish unrest / Awake the great commander lay”) e parece ter simultaneamente 

retirado todo e qualquer sentido de glória ao seu recente feito: 

 

[...] And, gorged with prey, and now declining / From all the fire of glory won, / 

Watchful and fierce he lies repining / O’er what may never be undone.107 

 

                                                 
105 A grande influência dos contos tradicionais ou das baladas de gosto popular, a cujo relatar fantástico e 

exacerbado (nomeadamente pelas criadas do Curato) os pequenos Brontë assistiam em redor da lareira à 

noite, nota-se sobretudo nas composições de Charlotte (embora também um pouco nas de Emily). 
106 “Arranging in long-locked drawers, and shelves”, provavelmente composto no início de 1837. Cf. 

Winnifrith, pp. 193-196. Poema escrito no final de um manuscrito em prosa, descrevendo o Regresso de 

Zamorna. Esta composição dá-nos uma visão antecipada da morte de Zamorna às mãos traiçoeiras de 

Northangerland e o consequente suicídio deste. A ênfase é nossa. 
107 “He could not sleep! – the couch of war”, Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 210-211. A ênfase é 

nossa. 
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 Esta momentânea humanização do seu herói é desenvolvida num outro poema 

que descreve a derradeira tentativa de reconciliação entre Zamorna e Northangerland, 

“Lady-bird! lady-bird! fly away home”. É nele que Zamorna toma a corajosa iniciativa 

de visitar o seu sombrio rival, entretanto derrotado, com o objectivo de lhe propor uma 

aliança. O local onde eles se encontram – o imponente ‘Percy Hall’ – faz todo ele um 

apelo sugestivo à imaginação de Charlotte (“The starlight thoughts, the dreams divine / 

from man’s creative soul that flow / And stream upon the idols bright”) 108, ambiente 

igualmente propício às longas e insondáveis reflexões do herói vencido: 

 

He wanders in the world of thought, / He’s left this world behind / On that high 

brow are clearly wrought / A thousand dreams of mind. 

 

Mas a sua corrente de pensamento é bruscamente interrompida pela presença inesperada 

de um Zamorna aparentemente arrependido e desejoso de reatar os laços familiares que 

o unem a Percy (“His dark keen eyes on Percy gaze / With stern yet repenting rays.”). 

As duras acusações deste – seu sogro e adversário (que incluem o desgosto causador da 

iminente morte de Mary – “You’ve crushed at last my rose’s bloom”) não parecem 

afectar o seu orgulho (“I’d crush thee again / If our vessels sailed adverse on life’s 

stormy main.”) e não o demovem do generoso propósito que ali o levou: de concretizar 

“the deeds which by blended strength may be / wrought.” No entanto, a resposta de 

Northangerland é mantida em lúgubre suspense (“The dark wood lay as hushed as 

death”) e o poema é também simbolicamente interrompido.109 

 O fio narrativo é retomado logo no poema seguinte – “O that thy own loved son, 

thy noblest born”; este consiste efectivamente na muito esperada, embora traiçoeira e 

violenta, resposta de Alexander Percy à proposta do seu genro e rival. Num discurso 

grandíloquo e exortativo, Northangerland passa a responsabilizar Zamorna pela enorme 

devastação operada em Angria e apela, por fim, à sua detenção e eliminação: 

 

Chain the young lion in his darkling den, / [...] And call us back to peace and 

rest again. // [...] And lay the noble poet’s withering wreath / With the young 

conqueror’s o’er a regal tomb. 

 

O maquiavélico barão apresenta a morte do idolatrado herói ‘angriano’ (ilustre poeta-

guerreiro) como um mal necessário ao bem geral da nação (“When there are lands and 

                                                 
108 Charlotte transmite aqui todo o seu inspirado entusiasmo no momento em que descreve finalmente o 

confronto titânico e decisivo entre os dois ‘brilhantes ídolos’ de Angria. 
109 “Lady-bird! lady-bird! fly away home”, provavelmente datado de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 302-308. A 

ênfase é nossa. 
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lives and souls to save / What is a single transient mortal’s worth, / Though he be noble, 

even of kingly, birth”). Deste modo, é o seu espírito patriótico (convenientemente 

encobrindo intentos inconfessáveis) que o leva a concretizar a destruição de Zamorna 

sem mais delongas (“Plunge to the red hilt in his noble breast, / Send the young Despot 

to his last high rest.”). Morto à traição e amaldiçoado por aquele a quem vinha oferecer 

tréguas, Zamorna desaparece no auge da sua glória de forma trágica e definitiva (“[...] 

let darkness fold him in its gloom, / ... let corruption brood triumphantly / Over what 

was once so proud, so bright, so high”).110 Resta-nos conjecturar sobre o efeito 

devastador que esta morte teria sobre a sua muito devotada Charlotte, que parece ter 

aqui sucumbido momentaneamente à força satânica do herói de Branwell, assim como 

ao espírito bélico e destrutivo do seu criador. 

 Num dos poemas mais longos por ela dedicados à história de Zamorna e de 

Mary Percy e, de um modo geral, a toda a saga ‘angriana’ – “Well, the day’s toils are 

over, with success”  Charlotte descreve os sentimentos do seu herói quando, prestes a 

regressar a Angria vitorioso, toma conhecimento da morte da sua amada (e filha do seu 

rival). No momento em que a sua vitória está iminente (“All seems in train for 

triumph”), Zamorna não consegue esconder a sua exultação perante a desgraça do 

inimigo derrotado (“[...] gallantly / We chased the scum before us; vengeance wields / A 

sword none can withstand, [...]”) e, embora um leve traço de arrependimento percorra a 

sua consciência, ele não se deixa dominar por semelhante ‘fraqueza’: 

 

[...] vindictive joy flashed o’er us / As the grim, belted skeletons we passed. / 

And were we wrong? / And should remorse have torn us / As we beheld them in 

black ditches cast, / ... Murdered with hardships, dead with grinding want? // I’d 

kill the man who wept for that unshriven ! [...] 

 

Estes sentimentos são, sem dúvida, exacerbados pela dolorosa recordação do momento 

em que Zamorna, ainda no exílio, lê a notícia da morte da rainha de Angria, sua esposa 

amada mas também a filha do seu inimigo, Northangerland: 

 

[...] Rung from the black-edged funeral-page the sound / Expected and yet 

dreaded: there the crest, / The arms, the name, were blazoned, and the ground / 

Marked where the corpse should lie, and all exprest / Even to the grim 

procession, hearse and pall, / The grave, the monument to cover all! 

 

                                                 
110 “O that thy own loved son, thy noblest born”, composto por volta de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 309-

311. A ênfase é nossa. 
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Atordoado pelo choque sentido, mas consciente da sua grande responsabilidade 

na morte de Mary, Zamorna tenta apesar de tudo reflectir de uma forma prática e fria: 

afinal, ele tinha conseguido aquilo que pretendia – atingir o seu inimigo no mais íntimo 

do seu ser (“’Tis but thine own work finished; [...] / now firmly meet / Its prompt 

fulfilment, [...] / they are punished, crushed, that thwarted thee”). Mas, tal como 

também sucede na tragédia shakespeariana, “early has the gloomy task been sped” – a 

vingança recai sobre o próprio autor e Zamorna transforma-se num personagem 

‘macbethiano’, consumido pelo remorso da sua maléfica conspiração. Na verdade, ao 

atingir o amor paternal do nefasto Northangerland, ele tinha ferido de morte a sua 

própria existência já que ela dependia do amor de Mary: 

 

And alone shall I be when the trumpet is sounding / To tell the world that my 

kingdom is free; // [...] days that will never / Smile on the life-weary mourner 

again // [...] All will be frozen, all cold and unfeeling; / Passion forgotten and 

sympathy gone [...] 

 

Através da voz alterada pela emoção do seu trágico herói, Charlotte recorda os 

vários episódios da longa conspiração por ele arquitectada; a forma encoberta como 

vigiava a inocente e confiante Mary, à espera da melhor altura para operar o seu negro 

desígnio (“The keen and reeking recollections fell, / How I then watched my prey, and 

slowly wrought / My mind to union with the awful thought.”). Incapaz de cometer o 

crime pela sua própria mão, e conhecendo a grande e insuspeitada paixão que Mary 

nutre por ele, Zamorna cedo se apercebe de que a forma mais segura de o fazer é rejeitá-

la completamente e recusar-se a vê-la (“I’ve had his daughter, loved her, made her 

mine, / And now the bright deposit I’ll resign. // [...] Am I not well avenged? Struck in 

her prime, / Dies thy fair daughter [...]”). Ao fazer com que Mary Percy tivesse morrido 

de desgosto, de forma deliberada e premeditada, Zamorna transformou-se 

definitivamente num ‘anjo caído’ da graça divina da sua criadora (tornando-se 

moralmente igual ao diabólico Northangerland).111 Os contornos essenciais desta 

                                                 
111 “Well, the day’s toils are over, with success”, poema composto por volta de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 

311-325 (a ênfase é nossa). A história de Charlotte intitulada Mina Laury contém muitas referências aos 

episódios aflorados no poema: “[...] though Zamorna has apparently directed a letter to his wife in this 

past scene, he persists in his decision to repudiate her and get revenge on her father, Northangerland, by 

breaking her heart. Weeks pass without a word from Zamorna, and Mary begins to pine away. [...]”; 

“Warner paced the room with a troubled step. ‘My lord, are you doing right?’ ... ‘The matter lies between 

God and your conscience. [...] after what I have seen during the last day or two, I ask your majesty with 

solemn earnestness: is there no way by which the heart of Northangerland may be reached except through 

the breast of my queen?’ / Zamorna remains obdurate, [...]”. Cf. Beer, The Juvenilia, Part IV (Mina), pp. 

278-285. 
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história 'angriana' de amor e de vingança, urdida conjuntamente por Branwell e por 

Charlotte, iriam reverberar de forma insistente no romance que Emily imaginaria dez 

anos mais tarde. 

Em “Is this my tomb, this humble stone”, Charlotte apresenta-nos o ponto de 

vista de Mary Percy que, entretanto falecida, nos fala do seu túmulo, muito tempo 

depois destes acontecimentos. Tal como aconteceu em vida, ela lamenta o seu 

isolamento e o facto de ninguém se lembrar dela depois da sua morte (“Not even a 

flower in tribute laid / As sacred to the dead./ [...] How long is it since human tread / 

was heard on that dim track”). Parecendo acordar gradualmente de um sono profundo, 

Mary tenta desesperadamente lembrar-se de quem foi, porque razão e há quanto tempo 

se encontra ali presa (“And was I not a lady once, / My home a princely hall? / [...] Who 

turned the blood that ran so warm / To Winter’s frozen sleet? / O can it be that many a 

sun / Has set, ...”). Mary horroriza-se com o aspecto da inóspita paisagem invernal que a 

rodeia na sua última morada (“And no dread did my spirit find / In all that snow-racked 

sky, / [...] That living veins might freeze?”) e, ao tentar recordar as doces melodias 

estivais da sua juventude, verifica que os seus lábios de morta não se movem (“[...] in 

vain, / Each stanza rose / To lips that could not with their strain / Break Earth’s and 

Heaven’s repose.”). Este comovente desabafo contém uma acusação implícita àqueles 

que, ao quererem isolá-la e silenciá-la, traçaram o seu cruel destino. A incapacidade que 

Mary sente de fazer uso da sua liberdade, incluindo a de se exprimir, parece assim ter-se 

perpetuado não apenas em vida mas na própria morte.112 

Charlotte continuaria a escrever sobre a trágica experiência de Mary Percy 

durante o ano de 1838, introduzindo igualmente a voz de uma outra personagem 

feminina – Mina Laury, a principal rival de Mary pelos afectos de Zamorna. Este seria 

também o último ano (assim supomos) em que Charlotte produziria poemas de cariz 

fictício, tendo escrito um total de apenas sete composições. As duas primeiras parecem 

dizer respeito a Mary, duas outras a Mina e a última a uma personagem identificada 

como ‘Helen’; as restantes duas têm a ver com o fim das guerras ‘angrianas’. O facto 

dos seus heróis principais terem já morrido não parece ter constituído um impedimento 

para Charlotte; ela voltaria a aflorar os mesmos temas como se aqueles ainda estivessem 

bem vivos e como se ainda não estivesse disposta a dizer-lhes um adeus definitivo. 

                                                 
112 “Is this my tomb, this humble stone”, 4 de Junho de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 212-215 (a ênfase é 

nossa). 
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“Long, long ago – before the weight of pain” é um poema inacabado em que 

uma personagem feminina, muito provavelmente Mary Percy, reflecte sobre a drástica 

mudança ocorrida na sua vida a partir do momento em que o seu amado (supostamente 

Zamorna) lhe causou uma irreversível desilusão amorosa (“[...] Anticipation – checked 

the stream / I thought would flow for ever”). O contraste entre a natureza estival que 

rejubila e a parece chamar de volta à vida (“Beauty arises, wooing me to live / And 

never quit these scenes of placid light”) e o seu desolado estado de espírito (“life a 

weary burden”) é acentuado pelo interessante simile que nos revela a razão de tal 

tristeza: 

As midnight veils and hides in shade / This vast and domed saloon, / [...] So 

thou my Lord hast been to me / A cloud that darkened life.113 

 

Este poema é complementado por um outro – “What does she dream of, 

lingering all alone”, em que supostamente a mesma personagem (Mary, ainda no seu 

retiro-prisão de ‘Alnwick’) quase desespera na sua condição de isolamento e de falta de 

afecto. Ao procurar algum conforto à sua volta, a natureza – única testemunha e reflexo 

da sua dor – apresenta-se-lhe igualmente hostil (“Chill is the night, [...] how she 

shuddered as the breeze blew past / [...] Turn lady to thy halls, [...]”) e ao contemplar 

emocionada o tumultuoso rio a seus pés – que reflecte o seu tumulto interior (“thy dark 

eyes fill / With large and bitter tears – thy sweet lips quiver"), ela não parece encontrar 

um sentido para a sua existência fútil e vazia.114 

O poema seguinte – “The voice of Lowood speaks subdued” – aborda 

igualmente o tema da solidão e do desprezo a que é votada uma mulher que ama de 

forma incondicional. Desta vez, trata-se de Mina Laury, a jovem governanta de 

Zamorna que não hesitou tornar-se sua amante só para poder usufruir do privilégio de 

estar perto dele (inclusivé nas campanhas militares organizadas pelo duque).115 Tal 

como Mary, ela está condenada a ter de esperar por uma palavra de afecto do caprichoso 

Zamorna; mas, ao contrário daquela, Mina é intrépida e ousada, embora sentindo 

                                                 
113 “Long, long ago – before the weight of pain”, poema composto em Janeiro de 1838. Cf. Winnifrith, 

pp. 224-225 (a ênfase é nossa). 
114 “What does she dream of, lingering all alone”, Janeiro de 1838. Cf. Winnifrith, pp. 225-226. A ênfase 

é nossa. 
115 Na história que Charlotte dedica a esta nova personagem (Mina Laury), ela descreve-a do seguinte 

modo: “[...] a fine girl, dressed in rich black satin, with ornaments like those of a bandit’s wife [...] In her 

ears hung two long clear drops, red as fire, [...] Bright delicate links of gold circled her neck again and 

again [...]”. Nesta circunstância, Mina parece encontrar-se na casa de campo de Zamorna (‘The Cross of 

Rivaulx’), situada na sua propriedade de ‘Hawkscliffe’, entre Angria e Sydenham e junto da floresta real 

de Lowood (onde o duque costumava caçar). Cf. Beer, The Juvenilia, Part IV, pp. 271-272. 
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profundamente o facto de ser de proveniência humilde (filha de um sargento) e de 

ultimamente se ter rebaixado ainda mais:  

 

Unhonoured, little thought of [...] / Passing through scenes of grandeur high, / 

And doomed with noble hearts to dwell, / [...] yet forced to sigh / That none will 

mark that passion swell.116 

 

Esta personagem, que nos faz antever um pouco a de Jane Eyre, absorve igualmente 

alguns dos aspectos atribuíveis ao carácter e à vivência da própria Charlotte, 

nomeadamente o contraste entre a independência de espírito (“born to be / A being all 

unchained and free”) e a ânsia constante de afecto e de amor (“bereaved / Of human 

smiles and sympathy, / [...] Burning with love ...”), assim como a tendência sonhadora 

(“Existence but a reverie”). No entanto, e ao contrário de Charlotte, Mina reconhece ter 

provado um pouco do néctar da felicidade com Zamorna (“Yes one, [...] To melt the 

frozen winter came, / And even I have tasted joy / Pure, bright from heaven without 

alloy”).117 

 Apesar de tudo, o lamento pela falta de amor e de afecto não parece ser tão 

verdadeiro e genuíno como o de Mary Percy (ou até o da própria Charlotte), pois 

mesmo a humilde e rebaixada Mina possui, na pessoa de ‘Lord Hartford’, um ardente 

admirador da sua beleza e do seu carácter.118 Este facto mereceu a Charlotte um poema 

dedicado àquele infeliz amante que, em vão, procurou rivalizar-se com Zamorna; “The 

Death of Lord Hartford” descreve os sentimentos de dor por um amor não 

correspondido (dor que é também física porque o sujeito foi ferido de morte num 

duelo).119 O seu orgulho ferido pela rejeição e pela humilhação (“[...] he rose to see / If 

[...] There shone an eye to watch how he / Could yield to pain his pride”) aumenta essa 

                                                 
116 De facto, Mina tem consciência plena da sua situação: “[...] I know I am of no repute amongst society 

at large because I have devoted myself so wholly to one man. And I know that he even seldom troubles 

himself to think of what I do, has never and can never appreciate the unusual feelings of subservience, the 

total self-sacrifice I offer at his shrine. But then he gives me my reward, and that an abundant one.” Cf. 

Beer, Op. Cit., p. 273. 
117 “The voice of Lowood speaks subdued”, poema também composto em Janeiro de 1838, mas 

inacabado. Cf. Winnifrith, p. 226. A ênfase é nossa.  
118 Lord Edward Hartford é um dos fiéis seguidores de Zamorna e a sua história está ligada à de Mina 

Laury, como podemos ver a seguir: “[...] As it happens, Lord Hartford is desperately in love with Mina; 

outraged by Zamorna’s careless treatment of her, he decides to visit her and propose. He makes several 

attempts to broach the subject, but Mina pointedly avoids taking his meaning. Finally, however, his 

ardour becomes unmistakeable.” Cf. Beer, Op. Cit., p. 285. 
119 Podemos ver o contexto destes versos no resumo dos acontecimentos feito por Charlotte: “More 

desperate than ever, Hartford challenges Zamorna to a duel; furious that ‘a coarse Angrian squire’ should 

seek to ‘possess anything that had ever been mine’, the duke inflicts a near-fatal wound on his rival. / 

Having dismissed Hartford, and unware of the ensuing duel, Mina returns to her daily tasks, and to 

waiting for the duke. [...]” Cf. Beer, Op. Cit., p. 288. 
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dor, já por si insuportável, e o seu estado febril produz ilusivas visões daquela que o 

rejeitou (“Is it delirium shews her now / With pitying aspect nigh, / With dark curls o’er 

her snow-white brow, / With love in that deep eye?”). No seu íntimo, Hartford tem 

consciência de que Mina não lhe pertence (“[...] I know she said / She never loved but 

one”) mas, mesmo assim, não se mostra nada disposto a abdicar dela (“I’d buy such 

bliss with blood”).120 Neste poema, Charlotte pretendeu corrigir, ou mesmo inverter um 

pouco, a imagem convencional da mulher por ela transmitida nos poemas anteriores 

(Mina não só sofre como é capaz de fazer sofrer) e, simultaneamente, lançar o desafio 

de mostrar que os seus personagens masculinos também podiam esperar, sofrer, e até 

morrer, por amor de uma mulher. 

 Decorreria um intervalo de alguns meses antes que Charlotte retomasse a escrita 

de outros poemas alusivos à sua saga. A sua veia poética voltou então a assumir um tom 

público e celebratório em duas composições que descrevem entusiasticamente o 

desfecho dos conflitos armados que assolaram Angria. Em “The town besieged”, 

Charlotte evoca o ambiente de medo, de cansaço e de expectativa que caracteriza aquele 

cerco à ‘Cidade de Vidro’ na véspera de um confronto decisivo (“The sentinels are set / 

The wearied soldiers sleep; / But some shall know tomorrow night / A slumber far more 

deep.”) e antecipa o desejado e vitorioso término da sangrenta guerra (“Strong hands, 

heroic hearts / Shall homeward throng again; / [...] Beneath a foreign sod / [...] Shall 

sleep the martyred brave.”).121  

No poema seguinte, intitulado “Review at Gazemba”, ela descreveria o modo 

como os vitoriosos senhores da guerra (aliados de Zamorna), entretando recolhidos 

junto dos seus num merecido descanso, são chamados a comparecer mais uma vez 

perante aquele jovem monarca: 

 

[…] though every foe is conquered and though every field is won, / Yet 

Zamorna thinks his labours for the Kingdom but begun / And those trumpets are 

his summons [...] From bower, from couch and chamber he has roused his 

nobles all. 

 

                                                 
120 “‘Oh, let me be alone’, he said”, 17 de Janeiro de 1838. Winnifrith, pp. 227-229 (a ênfase é nossa). No 

final da sua história, Charlotte comenta aquele firme propósito do seu moribundo personagem: “Lord 

Hartford still lies between life and death. His passion is neither weakened by pain, piqued by rejection, 

nor cooled by absence. On the iron nerves of the man are graven an impression which nothing can 

efface.” Cf. Beer, Op. Cit., p. 300. 
121 “With moaning sound a stream”, 28 de Junho de 1838. Winnifrith, p. 329. A ênfase é nossa. 
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Numa linguagem de exaltação e de exortação bélicas, Charlotte aproveita aqui para 

relembrar os feitos militares de Zamorna e o poder de influência que a personalidade 

deste continua a exercer sobre os seus seguidores – e sobre ela própria (“Tall as a 

soldier should be and dark and quick of eye, / [...] Is there one in all that host [...] / But 

would deem life nobly lost if for Adrian’s sake he bled?”). Ela despede-se finalmente do 

seu carismático herói no mesmo tom elevado – com o discurso de vitória que ele profere 

aos seus homens (“You have followed me in dangers, [...] will you follow me again? / 

While you keep my kingdom free – I will reign your sovereign true, [...]”).122 

 O último poema (ou assim por nós suposto) que Charlotte dedica a Angria, 

exoticamente intitulado “Siesta”, parece querer introduzir uma nova personagem trágica 

no seu elenco feminino já vasto. Assemelhando-se vagamente às heroínas nortenhas de 

Emily (por exemplo, 'Augusta'), ‘Helen’ deixa-se languidamente adormecer durante 

uma tórrida tarde ‘angriana’, embalada pelo canto de um pássaro tropical, mas sonha em 

vez com outro local muito distante daquele onde se encontra (“In sleep she roams where 

summer heath / waves in the winds its flower. / Deeply the lowland river flows, / [...] 

the fall of winter snows [...]”). O contraste marcado entre o clima da sua terra natal, 

onde ela desejaria estar naquele momento, e o daquela colónia onde ela se sente 

desterrada – agressivo pela sua intensidade solar excessiva e sufocante (“The sun burns 

fierce and strong; / [...] she lies / Faint in this burning noon”) é acentuado pela diferença 

adicional entre ‘dia’ e ‘noite’ que caracteriza os dois estados de vigília e de sono 

(realidade/sonho). Helen sente-se tão deslocada como as aves migratórias (“Fain would 

that weary bird return / Over the sea [...] / Gladly would Helen cease to mourn / Safe in 

her mountain home.”) e sabe que quando acordar do seu sonho passageiro nada lhe 

restará senão ver os dias a passar uns atrás dos outros; ela cumpre o seu destino de 

mulher, feito de espera, vigília e sofrimento (“Thus shalt thou wait and watch and 

mourn / Till life is past away!”). Charlotte deixa, assim, nesta subtil mas poderosa 

evocação da típica heroína ‘angriana’, uma crítica velada à condição da mulher de todos 

os tempos: literal e simbolicamente exilada e deslocada num mundo feito à medida de 

outrem.123 

                                                 
122 “All the summer plains of Angria were asleep in perfect peace”, 7 de Julho de 1838. Winnifrith, pp. 

330-334. 
123 “’Tis the siesta’s languid hour”, 7 de Julho de 1838. Cf. Winnifrith, pp. 230-231 (a ênfase é nossa). 

Não parece existir nas narrativas juvenis de Charlotte nenhuma referência mais específica a esta figura 

feminina chamada ‘Helen’. Mas o seu nome poderá ter sido inspirado no da sua amiga de infância, Helen 

Nussey. 
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 Mas também a própria Charlotte se poderia facilmente rever no destino que 

traçou para as suas personagens femininas (nomeadamente porque nesta altura se sentia 

sufocar no exílio escolar de Dewsbury Moor, imaginando que nada lhe restava senão a 

mesma e tormentosa espera de sempre por algo de melhor). Paralelamente, o clima 

intenso e excessivo das suas fantasias ‘angrianas’, tão perfeitamente representado 

naquele último poema, parecia estar já a cansá-la e a exaurir-lhe todos os recursos 

poéticos e imaginativos. Deste modo, no ano seguinte (1839), em “Farewell to Angria”, 

Charlotte tomaria finalmente a difícil, mas necessária, decisão de interromper o fluxo 

mágico, até aí quase espontâneo, do seu tão devotado “world below”: 

 

[...] I long to quit for awhile that burning clime where we have sojourned too 

long – its skies flame, the glow of sunset is always upon it. The mind would 

cease from excitement and turn now to a cooler region where the dawn breaks 

grey and sober, and the coming day for a time at least is subdued by clouds.124 

 

 

 Mas, se nesse ano, Charlotte optou de forma decisiva e definitiva por não 

escrever mais poesia ‘angriana’, suas irmãs pareciam pelo contrário estar (desde 1836) 

cada vez mais envolvidas e empenhadas na escrita de poemas com base na saga 

‘gondaliana’. Pelo menos sessenta e sete dos poemas escritos por Emily Brontë (que 

rondam um total de duzentos – entre poemas e fragmentos), fazem parte de uma criação 

imaginativa contínua baseada num país inventado à margem de Angria, a que ela deu o 

nome de Gondal.125 Anne também tomou parte nesta criação, embora ela e Emily 

escrevessem independentemente uma da outra. Ao contrário de Charlotte, Emily só 

cessou de escrever poemas ‘gondalianos’ pouco tempo (dois anos) antes da sua morte, 

facto por si só revelador da importância por ela atribuída àquela saga.126 Por outro lado, 

a linha que separa a poesia ficcionada da poesia não-ficcionada é em Emily muito mais 

ténue (ou menos visível) que nas suas irmãs, o que revela simultaneamente uma maior 

complexidade. Isabel Fernandes designa-a de "revelação oblíqua", isto é, 

                                                 
124 Na verdade, embora cansada dos seus personagens – “I [...] for a long time have dwelt on the same 

characters and scenes and subjects. [...] the eye is tired of the picture so oft recurring, and now so 

familiar.” – Charlotte confessaria que “[...] they were my friends and my intimate acquaintances [...] who 

peopled my thoughts by day, and not seldom stole strangely even into my dreams by night.” Cf. Beer, The 

Juvenilia, (Farewell to Angria), Op. Cit., pp. 366-367 (a ênfase é nossa). 
125 Ver ‘Appendix II’ (Sequence of Poems in the Manuscripts, “Sequence in MS B”) em Derek Roper e 

Edward Chitham (eds.), The Poems of Emily Brontë, Clarendon Press: Oxford, 1995, pp. 280-281. Para 

além dos sessenta e sete ali incluídos, nós conseguimos identificar pelo menos mais seis poemas de 

contexto indubitavelmente ‘gondaliano’ (embora sem referências explícitas a locais e/ou a personagens). 
126 Enquanto que o último poema ‘angriano’ de Charlotte foi escrito em 1838, a última composição 

‘gondaliana’ conhecida de Emily tem uma data muito posterior, 1846. 
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[...] vozes díspares que impedem a expressão linear e a refractam [...] uma 

poesia de máscaras, de vozes, de poses dissonantes em aprofundamento 

dialógico. O sujeito poético investiga-se por pessoa(s) interposta(s), [...] 

estratégias de desvio, de interposição, de impessoalidade. 127 

 

Na verdade, muitos dos seus poemas não-‘gondalianos’ descrevem igualmente situações 

ou eventos de origem fictícia, cujo contexto é difícil de identificar.128 A acrescer a estas 

dificuldades, está o facto de, ao contrário do que aconteceu com as narrativas 

‘angrianas’, não ter sobrevivido nenhum exemplar das crónicas de Gondal; 

consequentemente, o suporte narrativo propriamente dito tanto para os poemas de Emily 

como para os de Anne é não existente.129 

 Os poemas de Emily que são indiscutivelmente de origem ‘gondaliana’ são 

conhecidos dos editores pela sua inclusão num manuscrito separado (por iniciativa da 

própria autora)130 e reconhecíveis ao leitor pelos cabeçalhos e nomes alusivos àquela 

saga contidos nos mesmos. A maioria deles é de índole lírica ou meditativa; são 

verdadeiramente ‘líricas’ enunciadas por uma personagem numa determinada ocasião 

(ou momento) da história de Gondal ou da sua própria história pessoal; apenas alguns 

são verdadeiramente narrativos, incluindo as baladas e pelo menos duas narrativas em 

verso mais extensas.131 Independentemente do facto de ser por vezes difícil reconstruir a 

história que lhes subjaze (assim como decifrar a peculiar grafia de algumas palavras), 

estas composições não colocam tantos problemas de compreensão e de interpretação 

como outras que não possuem nenhuma referência aparente ou explícita a Gondal.132 De 

qualquer forma, a distinção entre poemas ‘gondalianos’ e poemas não-‘gondalianos’ 

                                                 
127 Op. Cit., p. 3. 
128 Alguns destes poemas mais problemáticos (‘híbridos’) serão analisados, em conjunto com os de 

Charlotte e os de Anne, na parte que diz respeito aos poemas de inspiração dúbia ou mista (no sub-

capítulo 2.3). 
129 Houve, apesar de tudo, algumas tentativas de reconstrução da história de Gondal com base nos 

poemas, nomeadamente a de Laura L. Hinkley em The Brontës: Charlotte and Emily (1847), a de Fannie 

E. Ratchford em Gondal’s Queen (Austin, Texas, 1955) e a de W. D. Paden em An Investigation of 

Gondal (New York, 1958). Cf. Roper e Chitham, Op. Cit., ‘Appendix VII’ (Gondal Reconstructions), pp. 

305-307. 
130 Em Fevereiro de 1844, Emily transcreveu os seus poemas para dois cadernos manuscritos separados e 

intitulou um deles de “Gondal Poems” (manuscrito conhecido como MS B). 
131 Uma dessas baladas é “Douglases Ride” e os poemas narrativos mais longos são “The Death of 

A.G.A.” e “Why ask to know the date – the clime?”. 
132 Entre cinquenta e sessenta poemas abordam claramente situações fictícias mas não foram incluídos no 

MS B e também não possuem nomes ou referências que os liguem a Gondal. Alguns deles serão por nós 

analisados como pertencendo supostamente à saga e os restantes como composições híbridas ou de 

inspiração dúbia ou mista. 
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não deve ser estabelecida de forma demasiado rígida já que aquilo que verdadeiramente 

importa é o seu valor poético intrínseco.133 

Tal como Angria, a saga de Gondal deve ter consistido de um conjunto de 

contos e de lendas dispersos entre si, cujo alcance poderá ter sido pouco claro mesmo 

para as próprias autoras. E, tal como a saga criada por Branwell e por Charlotte, esta era 

susceptível de muita improvisação, de revisões constantes e de ampliação. No entanto, a 

recorrência quase obsessiva de certos temas (como os da prisão, do exílio, do amor e da 

morte) e a própria sequência (nem sempre cronológica) escolhida pela autora para os 

seus poemas poderá fornecer-nos algumas pistas sobre a importância relativa destas 

criações.134 

 Embora a colaboração entre Emily e Anne no jogo ‘gondaliano’ deva ter sido 

bastante íntima nos primeiros anos (e, embora ocasionalmente, também mais tarde), 

devemos encarar a poesia ‘gondaliana’ de Emily como uma criação virtualmente 

independente. À parte as ocasionais encenações ou trocas orais, a escrita feita pelas duas 

irmãs dá a ideia de ter sido feita separadamente. A diferença que existe entre as 

personagens dramáticas dos poemas de uma e de outra sugere-nos que por volta de 1836 

(data dos primeiros poemas conhecidos de ambas) cada uma delas estava a registar os 

feitos dos respectivos heróis favoritos. Apesar das datas fictícias que Emily atribui a 

alguns dos poemas oscilarem entre os anos de 1825 e 1830, o cenário por eles descrito 

corresponde mais a uma visão idealizada da Escócia dos séculos XV e XVI: 

 

[...] noble persons and families contend for honour, power, or love in a series of 

intrigues about the throne, conspiracies, revenges, assassinations, sieges, and 

battles. Scottish names like Douglas, Gleneden, and Lesley recur, and the 

scenery is mostly mountains, lakes, heather, and snow.135 

 

A própria soberana que ela escolhe para Gondal – a fascinante, apaixonada e 

ambivalente A.G.A. (Augusta Geraldine Almeda) – parece basear-se na lendária rainha 

escocesa, Mary Stuart. Da mesma forma, o ambiente ‘gondaliano’ deve muito à poesia 

                                                 
133 Tal como salienta Maureen Peeck-O’Toole, “[...] lyrical expressiveness is, ..., what Gondal and non-

Gondal have in common” e também “[...] the narrative pivoted round the intense lyrical moments enacted 

in so many poems. [...] the story would merely have served as a pretext for the more significant lyric 

creation.” Cf. Aspects of the Lyric in the Poetry of Emily Brontë, Op. Cit., pp. 24-25 (a ênfase é nossa). 
134 “The revision and rearrangement of her work (especially the Gondal oeuvre) ... is a feature of Emily 

Brontë’s poetics and this suggests that a significant part of the meaning of the poems resides in the 

relationship they bear to one another.” (Cf. Peeck-O’Toole, Id. Ibid., p. 4; a ênfase é nossa). Roper e 

Chitham fazem uma afirmação semelhante: “[...] the sequence of poems in MS B, where Emily at first 

arranged them in related groups, is more suggestive than is usually realized. [...]”. Cf. The Poems of Emily 

Brontë, Op. Cit., “Introduction”, pp. 10-11. 
135 Cf. Roper e Chitham, Op. Cit., “Introduction”, p. 9 (a ênfase é nossa). 
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de Walter Scott, mas também aos seus romances e às baladas que ele recolheu e 

imitou.136 Tal como aconteceu com Charlotte, a outra grande influência (embora mais 

tardia) em Gondal foi Byron; na poesia ‘gondaliana’ de Emily, o tom, os temas, as 

personagens e, por vezes, as próprias expressões daquele autor são facilmente 

reconhecíveis e detectáveis.137 

 Ao contrário do que sucede com Angria, onde Charlotte abordou de forma 

romântica os aspectos relacionados com a promiscuidade e o adultério na vida da alta 

sociedade, Gondal é um mundo moralmente mais severo e prescritivo, onde ao pecado 

usualmente se segue o remorso e o castigo. Da mesma forma, Emily nunca se sentiu 

tentada pelos climas luxuriantes e tórridos do agrado de Charlotte; antes, e como afirma 

Hewish, “Both its moral and physical geography were austere and northern [...] it 

reflects the nineteenth century passion for the north.”138 Embora as histórias 

‘gondalianas’ que servem de base aos poemas de Emily nos possam parecer um pouco 

melodramáticas, estes vão revelando melhorias progressivas ao nível da técnica e do 

poder imaginativo, nomeadamente no uso de certas metáforas. Uma das mais 

recorrentes é a do cativeiro (“dungeon theme”), constituindo o tema e o cenário de pelo 

menos catorze das composições, sendo ainda incluída como referência em muitas 

outras, mas progredindo até atingir a categoria de símbolo ou de sentido metafísico.139 

 Ao contrário do que acontece na obra de Charlotte, a figura ‘gondaliana’ mais 

proeminente de Emily – A.G.A. – é uma mulher e não um homem; mas, à semelhança 

do 'Marquis of Douro', ela é igualmente responsável pela enunciação de um grande 

número de poemas (catorze ou mesmo mais), que relatam a sua história de forma 

                                                 
136 Gondal também poderá ter ficado a dever bastante à obra de um poeta menor, David Moir, cuja 

colaboração no Blackwood’s Magazine incluíu muitas baladas e pequenas líricas sobre temas escoceses. 

Cf. Juliet Barker, The Brontës (1995), pp. 274, 889, n. 3. 
137 Um dos poemas de Emily, em especial, sugere-nos que ela tinha acabado de ler e de apreciar The 

Giaour aquando da sua composição; trata-se de “And now the housedog streched once more” (12 de 

Julho de 1839). Cf. Helen Brown, “The Influence of Byron on Emily Brontë”, Modern Language Review, 

34 (1939), pp. 374-81. 
138 Cf. John Hewish, Emily Brontë: A Critical and Biographical Study. London: Macmillan, 1969, p. 29 

(a ênfase é nossa). 
139 O tema tinha adquirido uma importância crescente nos finais do século XVIII como uma metáfora 

para todos os tipos de restrição e de opressão, em especial na chamada ‘literatura gótica’. As Brontë 

começaram a usá-lo relativamente cedo: a masmorra profunda existente na ‘Palace School’ (inventada 

quando Emily tinha apenas nove anos), foi re-introduzida em Angria. Em Gondal, as masmorras estavam 

situadas por baixo dos ‘Palaces of Instruction’ (‘North and South Colleges’), onde os jovens da nobreza 

‘gondaliana’ eram educados e frequentemente encarcerados (deixando poemas escritos nas suas paredes). 

Cf. Christine Alexander (ed.), An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë, Oxford: Blackwell, 

1987, pp. 22-24. 
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fragmentada.140 Como rainha de Gondal, Augusta é muito pouco convencional: amando 

profundamente a natureza agreste da sua terra, ela passa a maior parte do tempo no 

exterior e auto-apelida-se de ‘montanhesa’ 141. No entanto, a sua vida é feita de 

violentas intrigas políticas, na sequência das quais é presa e finalmente assassinada142, e 

de numerosos casos amorosos (a sua falta de escrúpulos neste campo assemelha-se 

muito à do herói de Charlotte, Zamorna). Assim, depois de roubar o namorado da sua 

amiga de infância, desonra-o, abandona-o e envia os dois infelizes (Angelica e 

Amedeus) para o exílio. Também o seu amor por Alexander, ‘Lord of Ëlbe’, acaba com 

a morte violenta deste junto do lago Elnor (provavelmente no seguimento de uma 

batalha).143 Após um relacionamento feliz com Alfred Sidonia de ‘Aspin Castle’, 

engana-o e deixa-o morrer (alegando, no entanto, remorsos).144 Tendo de seguida 

amado Fernando De Samara, A.G.A. coloca-o depois na prisão e no exílio, contribuindo 

para o seu suicídio.145 Ela é finalmente assassinada pelo fora-da-lei Douglas (instigado 

por Angelica), enquanto sozinha em ‘Elmor Hill’, mas aquele consegue fugir aos seus 

perseguidores.146 Por fim, um fiel Lord Eldred (conselheiro de Augusta) faz o somatório 

de uma vida que inspirou, ao mesmo tempo, medo e admiração.147 

 Outra personagem central da lírica 'gondaliana' é Julius Brenzaida (a versão 

masculina de A.G.A., embora sem uma ligação aparente a esta); por vezes também 

chamado Julius Angora (em virtude das suas propriedades com o mesmo nome), foi-lhe 

dada uma educação principesca em Gondal, sendo depois encarcerado durante algum 

tempo como castigo pelo seu envolvimento com a ambiciosa Rosina Alcona.148 Ele 

dedica vários poemas a uma outra amada, Geraldine S., a quem acaba por abandonar, 

                                                 
140 O nome ‘Augusta’ poderá ter sido sugerido pelo da meio-irmã de Byron; o nome tinha sido igualmente 

proposto para a Princesa Vitória (por quem Emily se interessou bastante). O apelido ‘Almeda’ poderá ter 

tido a sua origem na vila de Almeida em Portugal, dramaticamente perdida e depois recuperada durante as 

campanhas peninsulares de Wellington. 
141 “To a Wreath of snow / by A G Almeda” (Dezembro de 1837). 
142 “A Death-Scene” (Dezembro de 1844) e “The Death of A.G.A.” (Janeiro de 1841 a Maio de 1844). 
143 “A Death-Scene”, “There shines the moon, at noon of night” (6 de Março de 1837) e “Lord of Ëlbe, on 

Ëlbe hill” (19 de Agosto de 1837). 
144 “At such a time, in such a spot” (Maio de 1840 a Julho de 1843), “’Thou standest in the green-wood 

now” (não datado), “This summer wind, with thee and me” (2 de Março de 1844), “O wander not so far 

away!” (20 de Maio de 1838) e “To the bluebell ...” (9 de Maio de 1839). 
145 “For him who struck thy foreign string” (30 de Agosto de 1838), “Written in the Gaaldine prison 

caves” (6 de Janeiro de 1840), “Light up thy halls! ‘Tis closing day” (1 Novembro de 1838) e “O mother 

I am not regreting” (14 de Dezembro de 1837). 
146 “The Death of A.G.A.” e “Douglases Ride” (11 de Julho de 1838). 
147 “The Death of A.G.A.” e “Song” ou “The linnet in the rocky dells” (Maio de 1844). 
148 “From a Dungeon Wall in the Southern College ...” (11 de Novembro de 1844). 
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deixando-a a lamentar-se com um filho nos braços em Zadora.149 Na qualidade de rei de 

Almedore em Gaaldine, Julius faz um falso pacto de união com o seu compatriota 

Gerald Exina.150 Aliando-se a Rosina, com quem provavelmente acabou por casar, 

Julius entra em guerra contra Gerald para conseguir o trono de Gondal, durante a qual, 

Arthur Exina (da casa real) é feito prisioneiro.151 Mas, no momento preciso da sua 

vitória, Julius é assassinado no seu palácio, onde Rosina por acaso se encontra 

doente.152 Quinze anos mais tarde, junto ao seu túmulo, Rosina celebraria o grande 

amor entre ambos num dos poemas mais famosos de Emily.153 

 Outro núcleo poemático de interesse (mas cuja informação é muito 

fragmentária) é constituído pela família Gleneden, responsável pela restauração da paz e 

da ordem em Gondal depois do anterior reinado de tirania. Durante o conflito, um irmão 

(Arthur ou Desmond) é morto ou feito prisioneiro.154 Enquanto isso, uma mulher 

pertencente à mesma família, E.R. Gleneden, é objecto do amor de M. Douglas,155 ao 

mesmo tempo que E. (provavelmente Edmund) Gleneden convence uma tal Mary R. a 

fugir com ele para o desterro.156 Encontramo-los depois, juntamente com R. Gleneden e 

Flora, navegando para Zedora e Ula (em Gaaldine), onde uma pessoa chegada os espera 

ansiosamente.157 Apesar de tudo, este singular grupo rebelde, auto-designado ‘Unique 

Society’, manteve os seus laços com Gondal, chegando a preferir (especialmente Mary 

Gleneden) o clima mais frio da terra natal ao calor e ao sol de Gaaldine.158 As guerras 

entre os ‘Royalists’ e os ‘Republicans’, que se seguiram, poderão ter representado um 

evento tardio na história de Gondal, já que as únicas referências explícitas a elas surgem 

apenas nos excertos do ‘diário’ de 1845 e em dois poemas escritos depois de Outubro de 

                                                 
149 “Geraldine, the moon is shining” (17 de Outubro de 1838), “I knew not ‘t was so dire a crime” (17 de 

Outubro de 1838) e “Geraldine” ou “’Twas night, her comrades gathered all” (17 de Agosto de 1841). 
150 “The wide cathedral Isles are lone” (Março de 1838). 
151 “His land may burst the galling chain” (não datado). 
152 “Song by Julius Angora” ou “Awake! awake! how loud the stormy morning” (Dezembro de 1837), 

“King Julius left the south country” (20 de Abril de 1839) e “Rosina” ou “Weeks of wild delirium past ...” 

(1 de Setembro de 1841). 
153 “Remembrance” ou “Cold in the earth and the deep snow piled above thee!” (3 de Março de 1845). 
154 “From our evening fireside now” (17 de Abril de 1839), “The buissy day has hurried by” (14 de Junho 

de 1839) e “Gleneden’s Dream” (21 de Maio de 1838). 
155 “Honour’s martyr” ou “The moon is full this winter night” (21 de Novembro de 1844). 
156 “Thy Guardians are asleep” (4 de Maio de 1843). 
157 “Companions all day long we’ve stood” (17 de Setembro de 1840). 
158 “T’was yesterday at early dawn” (19 de Dezembro de 1843). O último registo feito por Anne no seu 

‘diário’ refere o naufrágio que aqueles sofreram numa ilha deserta no seu regresso de Gaaldine. Cf. Roper 

e Chitham, Op. Cit., ‘Appendix V’ (‘Gondal Records’), p. 297. 
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1844.159 Estas devem ter sido as segundas guerras, já que as primeiras (‘First Wars’) 

foram as do rei Julius. 

 Embora a ficcionalidade e a narratividade da obra poética ‘gondaliana’ sejam, 

deste modo, dados indiscutíveis e não escamoteáveis, já que Gondal não existe na 

intemporalidade característica da lírica pura, o facto é que os seus falantes possuem 

frequentemente uma enunciação tão emocional e, por vezes mesmo, tão interiorizada 

como nas composições mais pessoais de Emily. Como salienta Peeck-O’Toole, 

 

The Gondolians are occasionally in situations of relative isolation, such as 

prison or exile, and indeed some are themselves poets carving elegies on 

dungeon walls and dedicating poems to one another. [...] The poems 

memorialize peaks of experience, say, on the battlefield, at the death-bed of a 

beloved or even in their own dead-bed. [...] 

 

No entanto, e como ressalva a mesma autora, este facto não lhes retira a dramaticidade e 

mesmo a teatralidade que lhes é intrínseca (muitos dos episódios teriam, aliás, sido 

originalmente escritos com o objectivo de serem representados): “[...] for the most part 

they are engaged in events which show them to be confident and authoritative, even 

strident and histrionic, striking poses in keeping with the drama of their lives.”160 Esta 

característica do falante ‘gondaliano’ é fundamental para a nossa compreensão da 

poesia ficcionada de Emily, já que por vezes ela encontra nesse actor (ou na situação 

por ele representada) uma correspondência com a sua emoção pessoal, que lhe permite 

simultaneamente dissociar-se ou distanciar-se dele. Nestes casos, a lírica ‘gondaliana 

não passaria de uma ‘mask-lyric’, em que a própria fluidez ou imprecisão do cenário 

seria um sinal da sua “artificialidade expressiva”.161 

 O primeiro poema que Emily dedica à saga ‘gondaliana’ é também o seu 

primeiro poema conhecido; Gondal representa, assim, o ponto de partida de uma 

aventura poética que duraria dez anos. “Will the day be bright or cloudy?” descreve a 

                                                 
159 “Come the wind may never again” (2 de Outubro de 1844) e “Why ask to know the date – the clime?” 

(14 de Setembro de 1846). “[...] The Gondals are at present in a sad state the Republicans are uppermost 

but the Royalists are not quite overcome – the Young Sovereigns with their brothers and sisters are still at 

the palace of Instruction [...]” (Anne Brontë, “Thursday July the 31st 1845”). Cf. Roper e Chitham, p. 

297. 
160 Cf. Peeck-O’Toole, Op. Cit., p. 25 (a ênfase é nossa). 
161 Peeck-O’Toole baseia-se na teoria das ‘vozes’ de Ralph W. Rader e, nomeadamente, no seu artigo 

“The Dramatic Monologue and Related Lyric Forms” (Critical Enquiry, 3, 1, 1976, pp. 131-151). Não 

nos parece, no entanto, que esse seja sempre o caso na poesia ‘gondaliana’ de Emily. Isto porque (e como 

iremos ver) há poemas onde a intensidade lírica não corresponde minimamente àquilo que conhecemos da 

experiência de Emily e em que ela se limita a ‘emprestar’ a sua voz de poeta como veículo de sentimentos 

que ela nunca conheceu mas que pretende, mesmo assim, explorar. 
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profecia feita antes do nascimento de Augusta Geraldine Almeda através de uma 

simbologia natural; o destino desta promissora heroína de Emily é curiosamente 

analisado em função das mudanças climatéricas que se registarem nesse momento: 

 

Thus thy first borns course shall be  / If his beams [...] Warm the earth ... / Her 

days shall pass like a pleasant dream in sweet tranquility / If it darken [...] Her 

days shall pass like a mournful story in care and tears and pain 

 

Dado que A.G.A. acaba por nascer durante uma tempestade, uma sombra agoirenta 

parece pairar constantemente sobre o seu futuro (mas também sobre o destino daqueles 

que a rodeiam).162 O factor clima, nas suas perpétuas variações e matizes, seria daí em 

diante decisivo nos poemas de Emily, sobretudo neste ciclo que descreve as aventuras 

de uma “mountaineer” – uma mulher em permanente e invulgar contacto com a 

natureza, mesmo a mais inóspita e fria. Isso é visível em “To a Wreath of snow”, em 

que Augusta, presa pelas forças rebeldes numa masmorra, recebe agradecida a visita de 

um simples floco de neve. A condição de prisioneira, que é apenas uma das etapas da 

conturbada existência que lhe foi vaticinada, é totalmente contrária à sua natureza livre 

e independente (“For many a week, and many a day, / My heart was weighed with 

sinking gloom”). Mas a sua alma de mulher nortenha sente-se mais confortada com a 

presença daquele “Silent sign of winter skies”, que lhe lembra as paisagens da sua terra 

(“sweetly spoke / Of cloudy Skies and mountains bare”) do que com a do convencional 

aconchego solar (“all the suns that ever shone / Have never been so kind to me!”).163 

 Provavelmente envolvida nos conflitos que, de tempos a tempos, assolam 

Gondal, esta valente soberana acaba por perder um nobre aliado – mas acima de tudo 

um amado – na pessoa de Alexander Elbë, que é ferido de morte numa batalha 

decisiva.164 Um fragmento não datado parece fazer precisamente referência a esse 

trágico desfecho: “[...] down in a hollow sunk in shade / Where dark heath waved in 

secret gloom / A weary bleeding form was laid / Waiting the death that was to come”.165 

Não recebendo notícias do seu amado há já muito tempo, Augusta resolve ir 

pessoalmente em sua busca; um bruxo ou adivinho, a quem ela pede ajuda, dirige-se-lhe 

num outro poema, mostrando-lhe como encontrar o fatídico local onde Alexander jaz 

                                                 
162 “Will the day be bright or cloudy?”, 12 de Julho de 1836. Cf. Roper e Chitham, The Poems of Emily 

Brontë, Op. Cit., p.31. 
163 “O transient voyager of heaven!”, Dezembro de 1837. Cf. Roper e Chitham, pp. 49-50. 
164 “The battle had passed from the height / [...] The dead around were sleeping / On heath and granite 

grey” (Agosto de 1837). Cf. Roper e Chitham, pp. 41-42. 
165 “There swept adown that dreary glen”. Cf. Roper e Chitham, p. 215 (a ênfase é nossa). 
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moribundo através do voo do corvo – mais um sinal de agoiro: “Whach for a bird with 

sable wing / And beak and talons dropping gore / [...] Mark were it lights upon the 

heath / Then wanderer kneel thee down and pray”.166 

Novamente presa, Augusta recorda o doloroso momento em que testemunhou 

emocionada a morte de Elbë, em “A Death-Scene”; pressentindo o fim iminente do seu 

amado, ela pede-lhe de forma pungente que adie um pouco a sua ‘partida’ e tenta 

desesperadamente demovê-lo de acreditar numa vida melhor após a morte: “[...] no 

glimpse of a further shore / Has blessed my straining eye // Believe not what they urge / 

Of Eden isles beyond”. Através de um belo e poderoso simile (assim como de um 

interessante jogo de sonoridades), Emily associa de forma subtil a morte inevitável ao 

fim do dia e ao pôr-do-sol: 

 

Paled at length the sweet sun setting / Sunk to peace the twilight breeze / 

Summer dews fell softly wetting / glen and glade and silent trees // Then his 

eyes began to weary / Weighed beneath a mortal sleep / and their orbs grew 

strangely dreary  / Clouded, even as they would weep 167 

 

Curiosamente, numa composição anterior a esta, Emily tinha-nos dado uma 

previsão da morte de Elbë, na qual A.G.A. visita o mesmo local onde ele está sepultado 

nas margens do lago ‘Elnor’, muitos anos depois, para relembrar o trágico 

acontecimento (“when years have past / My weary feet return at last”). O facto de Emily 

só ter escrito o poema especificamente alusivo à morte de Alexander alguns anos mais 

tarde poderá fornecer-nos uma pista sobre o seu processo habitual de composição 

poética.168 O voltar atrás poderá constituir um sinal de que Emily não considerava o 

assunto de modo nenhum esgotado e que sentiu vontade de pegar em um ou dois 

aspectos impregnados de efeito poético para os explorar mais pormenorizadamente. 

Deste modo, em “There shines the moon, at noon of night”, Augusta revive aquele 

momento trágico em toda a sua plenitude, incluindo o impressionante pôr-do-sol que 

parece simbolizar o declínio de Elbë: 

 

                                                 
166 “’The starry night shall tidings bring”, 13 de Agosto de 1839. Cf. Roper e Chitham, p. 92. 
167 “O Day, He cannot die”, 2 de Dezembro de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 162-164 (a ênfase é 

nossa). O uso notável que Emily faz da rima aliterativa (em –s e em –l) neste poema mais tardio é, sem 

dúvida, sinal de uma maior maturidade poética. 
168 Os poemas ficcionados de Emily não parecem obedecer a uma sequência cronológica mas sim a uma 

ordenação sobretudo temática. Esta discrepância entre a sequência dos acontecimentos propriamente ditos 

e as datas de composição dos poemas que a eles dizem respeito coloca alguns problemas a quem pretende 

obter uma perspectiva coerente da narrativa ‘gondaliana’. 
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The light of life expiring slow / [...] His red blood dyed a deeper hue / 

Shuddering to feel the ghastly gloom / That coming Death around him threw / 

Sickening to think one hour would sever / The sweet, sweet world and him 

forever / To think that twilight gathering dim / Would never pass away to him 

[...] 169 

 

Num outro poema, que é também o último alusivo a esta personagem, “Lord of 

Elbë, on Elbë hill”, A.G.A. exprime os seus sentimentos de dor e de saudade pela longa 

e, agora, definitiva ausência do ser amado (“the heart of thy friend from the dawn of day 

/ has sighed for sorrow that thou wert away”). Julgando ver ao longe as luzes da mansão 

onde Alexander residia, ela relembra o som da sua voz e dos seus passos e anseia pela 

sua presença. Augusta está apesar de tudo, e de forma dolorosa, consciente da 

irreversibilidade da morte: “[...] thou art now on a desolate sea – / Parted from Gondal 

and parted from me – / [...] Death never yeilds back his victims again”.170 

Mas os poemas de amor de maior lirismo enunciados por A.G.A. surgiriam da 

inspiração suscitada por um outro personagem, A.S. (Alfred Sidonia) de ‘Aspin Castle’ 

– uma figura angélica na versão masculina (frágil, de tez clara e olhos azuis). A 

composição que melhor o ilustra é “At such a time, in such a spot”, em que fascinada 

pelo olhar celestial do seu amado, Augusta parece ver reflectido nele o próprio 

firmamento num dia límpido de Junho (“That heaven [...] Which from his blue eyes 

beaming now / Reflects a still intenser glow / Than nature’s heaven can pour”); os 

olhos de Alfred espelham além do mais a pureza da sua alma (“A part of God himself”) 

– uma perfeição física e espiritual que ela chega mesmo a idolatrar (“a fairer shrine / A 

happier worship”). Mas embora tal ‘céu’ pareça reinar para sempre no seu pensamento, 

Augusta sabe no seu íntimo que tudo nesta vida – incluindo o seu amor – tem um fim 

(“O could it thus forever be / That I might so adore”).171 

Estes últimos versos constituem já uma indicação da inconstância amorosa da 

sua enunciante e o poema seguinte – “This summer wind, with thee and me” – 

confirma-a. É aqui que A.G.A. se despede de Alfred para sempre, consciente de ter 

renegado o seu amor através de “deeds untrue”; a falsidade dos seus actos foi grave e 

imperdoável ao ponto de lhe provocar remorsos (“Have wronged both thee and 

                                                 
169 “There shines the moon, at noon of night”, 6 de Março de 1837. Cf. Roper e Chitham, pp. 32-34 (a 

ênfase é nossa). 
170 “Lord of Elbë, on Elbë hill”, 19 de Agosto de 1837. Cf. Roper e Chitham, p. 40 (a ênfase é nossa). 
171 “At such a time, in such a spot”, 6 de Maio de 1840 e 28 de Julho de 1843. Cf. Roper e Chitham, pp. 

104-106. Nesta composição, Emily parece inverter deliberadamente as imagens poéticas do clássico 

feminino e masculino, sobretudo presentes na tradição petrarquista mas também na romântica. Ela ironiza 

também indirectamente os modelos do herói byroniano tão usados por sua irmã, Charlotte. 
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Heaven”). Mas a consolação que Augusta tem para oferecer ao seu infeliz amado, 

apesar de poeticamente bela, está imbuída de um certo cinismo: a sua alma acabará 

inevitavelmente por ser condenada ao passo que a dele continuará pura (“Thy perished 

faith shall spring to life / And my remorse shall die”). Emily inicia aqui a caracterização 

de A.G.A. como uma heroína trágica, quase uma ‘Lady Macbeth’ na sua potencialidade 

de afectar negativamente os destinos de quem com ela se cruza. 172 

A suposta reacção de Alfred Sidonia a esta traição amorosa surge-nos pela sua 

própria voz (encontrando-se ele no bosque que circunda o seu castelo) num poema que 

descreve uma profunda e fatal desilusão com tudo o que a vida não lhe quis dar. A par 

da falta de esperança (“No star will light my coming night / No moon of hope for me 

will shine”), Alfred exibe a faceta de pessimismo estóico característica do seu destino 

marcado (“I saw my fate without its mask / And met it too without a tear”) e, para fazer 

face à indiferença do mundo, deixa-se simplesmente morrer (“The heart is dead since 

infancy / Unwept for let the body go”).173 A estranha veemência desta composição faz-

nos pensar na experiência pessoal de Emily e nos poemas que a reflectem (também 

escritos por esta altura).174  

A resposta de A.G.A. a este desabafo de um coração destroçado, e à subsequente 

extinção do mesmo motivada por um desgosto fatal, tinha surgido já num poema de data 

bastante anterior, em que ela paradoxalmente chora a morte iminente de Alfred. 

Dirigindo-se à forma moribunda do seu amado, Augusta pede-lhe que não a abandone 

como ela o abandonou e, ainda por cima, de modo tão definitivo (“O wander not so far 

away! / [...] how can I live lonely here?”); mas o olhar de Alfred já não reflecte o 

glorioso dia de Primavera mas sim a noite de trevas que se aproxima (“[...] eyes that 

speak / So deep, so drear a woe to me!”). Finalmente, ela deixa-o ‘partir’ de um mundo 

que ela sabe não ser adequado a um ser tão puro como ele (Alfred é mesmo comparado 

a uma frágil e efémera flor): “Well, pass away with the other flowers / [...] too dark for 

                                                 
172 “This summer wind, with thee and me”, 2 de Março de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 147-148 (a 

ênfase é nossa). 
173 “The day is done — the winter sun”, 2 de Fevereiro de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 145-146 (a 

ênfase é nossa). 
174 Sobre este assunto, ver subcapítulo 1.2 (Parte II) desta dissertação. A predisposição para o pessimismo 

estóico faz lembrar alguns dos poemas de inspiração pessoal de Emily, nomeadamente “How clear she 

shines” e “The Philosopher”. Roper e Chitham referem igualmente que este relato pessimista da vida de 

Alfred Sidonia não parece estar muito de acordo com a personagem (p. 259, n. 102). Há também uma 

passagem naquele poema que parece ter resultado directamente das leituras de Keats (“Ode on a Grecian 

Urn”) e de Byron (The Prisoner of Chillon) feitas por Emily: “But I was brede the mate of care / The 

foster child of sore distress”. 
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thee / Are [...] the joyless hours / That Time is treasuring up for me”. Novamente, 

A.G.A. dá a entender que ela será a verdadeira vítima pois terá de carregar com os 

remorsos adicionais da morte do seu amado; em contrapartida, Alfred manterá na morte 

a mesma pureza que mostrou em vida.175 

Outra composição que parece vir nesta sequência é “To the bluebell”, em que 

A.G.A. encontra algum consolo pela morte de Alfred precisamente no diálogo com uma 

flor frágil e selvagem (e que por sua vez poderá representar o próprio amado). A 

‘campainha-do-monte’ é assim a confidente ideal da dor e do pranto de uma Augusta 

atormentada pela sua consciência (“[...] even as all devine / I have seen my darling 

shine  / [...] even as wan and frail / I have seen my darling fail”). Ela imagina então 

ouvir uma resposta reconfortante por parte da flor que parece finalmente dar voz aos 

seus sentimentos no que respeita a Alfred Sidonia (“Thou hast found a voice for me  / 

And soothing words are breathed by thee”). A mensagem da flor é simples mas 

reveladora de uma sensata filosofia de vida: ela limita-se a gozar a sua curta existência e 

a morrer com serenidade (“Glad I bloom – and calm I fade”); a flor aconselha, por isso, 

A.G.A. a poupar as suas lágrimas pois terá tempo de sobra para sofrer.176 

Mas a história do amor entre Alfred Sidonia e A.G.A. não termina de modo 

algum com a morte. Num longo poema, intitulado “Written in Aspin Castle”, o 

fantasma (ou espírito) de Alfred volta, muitos anos depois, para assombrar a sua antiga 

mansão (“[...] wanders there a phantom pale / With spirit-eyes of dreamy blue”) e 

relembrar não apenas a sua cruel amada (“Lord Alfred’s idol queen / So loved – so 

worshipped long ago”) mas também a bela, embora ilegítima, filha de ambos (“an infant 

fair / [...] its ringlets bright / Its large dark eye”). Assim, aquele efémero sentimento 

perpetuou-se duplamente através da vida em morte de Alfred e do fruto gerado por 

ambos. No entanto, ao contemplar o magnífico retrato de Augusta, o espectro não 

consegue deixar de sentir uma certa amargura e frustração ao pensar que foi ela – agora 

apenas pó terreno e baixo, pelo qual ele morreu em vão – a causadora da sua desgraça. 

Vale a pena citar de forma integral esta passagem: 

 

[...] And this is she for whom he died! / For whom his spirit unforgiven, / 

Wanders unsheltered shut from heaven / An out cast for eternity  // Those eyes 

                                                 
175 “O wander not so far away!”, 20 de Maio de 1838. Cf. Roper e Chitham, p. 54 (a ênfase é nossa). 
176 “Sacred whacher, wave thy bells!”, 9 de Maio de 1839. Roper e Chitham, pp. 79-80 (a ênfase é nossa). 
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are dust – those lips are clay – / That form is mouldered all away / Nor thought, 

nor sense, nor pulse, nor breath / The whole devoured and lost in death! 177 

 

 O tema da morte nos poemas ficcionados de Emily é uma constante; alguns 

deles revelam mesmo uma afinidade ou identificação com a experiência pessoal da 

autora. É o caso de “I do not weep, I would not weep”, em que supostamente Alfred 

Sidonia procura consolar seu irmão Gerald, que chora a mãe de ambos falecida há 

bastantes anos. A atitude de força estóica ali exibida por Alfred não parece estar de 

acordo com o que nos foi revelado da sua personalidade, ajustando-se mais àquilo que 

conhecemos da maneira de pensar de Emily (“Our Mother needs no tears: / [...] ‘tis vain 

to keep this causless grief for years”). Também a consolação oferecida no final é um 

artifício poético recorrente nos poemas de Emily, de Charlotte e de Anne – não desejar 

que o ente querido esteja vivo apenas para sofrer connosco mas, pelo contrário, esperar 

que o nosso próprio sofrimento terreno se acabe (“[...] well mayst mourn / That we are 

left below / But not that she can ne’er return / To share our earthly woe”).178 

 Nos poemas que Emily dedica à (suposta) filha ilegítima de A.G.A. e de Alfred 

Sidonia (“unblessed, unfriended child ... of love”), o tema da morte é novamente 

abordado, sobretudo pela voz atormentada de Augusta. Em “A Farewell to Alexandria”, 

aquela regista o trágico momento em que abandona a sua filha recém-nascida aos 

inóspitos elementos naturais. Este hediondo crime maternal torna-se duplamente difícil 

de concretizar dadas as condições climatéricas extremas então verificadas; o dilema de 

Augusta, embora deixado misteriosamente em suspenso, é magistralmente descrito do 

ponto de vista poético: 

 

[...] I might have laid thee down / And deemed thy sleep would gentle be / I 

might have left thee, darling one / And thought thy God was guarding thee! // 

But now, there is no wandering glow / No gleam to say that God is nigh: / And 

coldly spreads thy couch of snow / And harshly sounds thy lullaby. // [...] Alas 

the flakes are heavily falling / [...] And chilly white their shroud is palling / Thy 

frozen limbs and freezing breast 179 

 

Num outro fragmento de duas quadras apenas, A.G.A. parece recordar com remorsos 

(“unavailing tears”) aquele acontecimento funesto ao contemplar, muitos anos depois, o 

                                                 
177 “How do I love on summer nights”, poema iniciado a 20 de Agosto de 1842 e terminado a 6 de 

Fevereiro de 1843. Cf. Roper e Chitham, pp. 131-133 (a ênfase é nossa). 
178 “I do not weep, I would not weep”, 19 de Dezembro de 1841. Cf. Roper e Chitham, pp. 128-129 (a 

ênfase é nossa). 
179 Poema mais tarde intitulado “The Outcast mother”, 12 de Julho de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 85-

86. 
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local preciso onde ela tinha cometido o crime: “[...] beneath that spectre ring / Unmoved 

and undiscovered lay / A mute remembrancer of crime  / long lost concealed forgot for 

years”.180 O último poema que faz referência a uma criança misteriosa é “Song to 

A.A.”, uma canção de embalar que descreve a tempestuosa travessia do lago ‘Eldern’ 

(em ‘Angora’, a norte de Gondal) de uma mãe e seu filho (ou sua filha) e os esforços 

que ela faz para o sossegar.181 

 Apesar de tudo, numa composição bastante reminescente da(s) história(s) de 

amor presente(s) em Wuthering Heights, Emily volta a evocar o relacionamento algo 

platónico entre A.G.A. e Alfred Sidonia através da descrição de outros dois jovens 

enamorados (H.A. e A.S.) que repetem, por assim dizer, o derradeiro encontro entre os 

seus antecessores. É, de facto, no mesmo local onde seu pai fora sepultado, e no mesmo 

mês de Maio, que uma renascida ‘Alexandria Sidonia’ se encontra com o seu amado 

(‘Henry Angora’?): “In the same place, [...] one sunny day like this / In this peerless 

month of May”. A única diferença reside na troca de cor dos cabelos do respectivo par 

(“[...] now, his curls are dark as night / And hers, as morning, fair.”) e no facto de ser 

agora Alexandria e não Augusta a chorar Alfred (“And earth was cast above the breast / 

[...] Where her soft ringlets lightly rest”). É talvez significativo o facto de que este 

encontro não parece ser real mas sim fruto de um sonho-visão da atormentada A.G.A., 

que não consegue apagar da sua memória o mal e a dor que provocou: “[...] mortal 

greif, ... / Which never heals with years / [...] Dear childhood’s Innocence, forgive, / For 

I have done thee wrong!”.182 

 Mas a trágica rainha de Gondal afogaria rapidamente as suas mágoas em mais 

um relacionamento amoroso intempestivo, desta vez com o moreno Fernando De 

Samara (o oposto físico de Alfred Sidonia). Tal como o seu antecessor, Fernando é um 

homem desde cedo marcado pelo destino, conforme sobressai de um poema em que um 

espírito-adivinho lhe antevê um futuro negro e uma morte prematura (“You longed for 

fate to raise the veil / That darkend over comeing years”). De facto, ainda criança, 

Fernando tem um sonho-visão, sob a forma de uma morte anunciada, que o deixa 

aterrorizado (“A sound sweeps o’er thee like a knell / To banish joy and welcome care / 

                                                 
180 “What winter floods, what showers of Spring”, 27 de Março de 1839. Cf. Roper e Chitham, p. 75. 
181 “This shall be thy lullaby”, Maio de 1838. Cf. Roper e Chitham, p. 57. A criança descrita no poema 

como sendo “Dark haird” e “fair-browed” poderá tratar-se de Alexandria Augusta (Sidonia) ou então da 

própria A.G.A. 
182 “In the same place, when Nature wore”, 17 de Maio de 1842. Cf. Roper e Chitham, pp. 129-130 (a 

ênfase é nossa). 



OS LIMITES DE UM ‘UNIVERSO IMAGINADO’  A POESIA DE INSPIRAÇÃO FICTÍCIA E O IMAGINÁRIO DE ANGRIA E DE GONDAL 

 405 

[...] Fernando ‘tis the spectre call”). Condenado assim a uma existência efémera (“Cut 

off from hope in early day / From power and glory cut away”), este personagem é, além 

do mais, caracterizado por um determinismo e um fatalismo bastante acentuados e 

generalizados (aspectos progressivamente recorrentes em Emily): “[...] it is doomed [...] 

childhoods flower must waste its bloom / Beneath the shadow of the tomb”.183 

 O primeiro poema de amor (conhecido) que A.G.A. dedica a Fernando De 

Samara surge já na sequência do término da relação entre os dois. Sugestivamente 

intitulado “The Lady to her Guitar”, o poema descreve os sentimentos de Augusta 

quando ouve novamente os acordes da viola que pertenceu ao seu amado (que 

entretanto tinha deixado de o ser): “[...] thy majic tone / Hath moved the tear and woke 

the sigh”. A recordação desse amor suscitada pelo som daquele instrumento exótico é-

lhe por demais dolorosa já que a antiga chama se extinguiu há muito tempo (“[...] this 

heart hath ceased to care / For him who struck thy foreign string / [...] its very source is 

dry!”).184 

O segundo poema deste ciclo foi assumidamente escrito nas masmorras de 

‘Gaaldine’ por Fernando quando este se encontrava aí preso, provavelmente por ordem 

de A.G.A. (“My tortured limbs in dungeons bind / And spare my life to kill my mind / 

[...] Lost, cursed, degraded all for thee!”). Dirigindo-se a Augusta, o injustiçado amante 

afirma estar prestes a atingir a paz há muito desejada pois a sua vida está a chegar ao 

fim, ao passo que ela ainda viverá o tempo suficiente para sofrer o castigo que merece 

(“Then I shall rest, while thou wilt weep”). O grau de sofrimento terreno por ele 

experimentado deu-lhe o direito a aspirar à salvação da sua alma, mas Augusta terá de 

expiar primeiro todos os seus pecados aqui na terra antes de esperar a mesma 

recompensa (“I’ve suffered on through night and day; / I’ve trod a dark and frightful 

way // [...] But, if there be a God above / [...] This hell shall wring thy spirit too!”). Para 

além do forte determinismo nele presente (“[...] what is done is done for ever”), o 

poema parece reflectir igualmente uma moralidade não-cristã, ou menos ortodoxa, ao 

fazer com que o seu falante acredite agora mais num inferno terreal para os amantes da 

mesma forma que tinha acreditado num paraíso terreno: 

 

                                                 
183 “I saw thee child one summers day”, Julho de 1837. Cf. Roper e Chitham, pp. 36-37 (a ênfase é 

nossa). 
184 “For him who struck thy foreign string”, 30 de Agosto de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 61-62 (a 

ênfase é nossa). 
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Heaven [...] in vain would prayer / have sought one gleam of mercy there! / 

How could I ask for pitying love / When that grim concave frowned above / [...] 

long may Eden shine / [...] All Heaven’s undreamt felicity / Could never blot 

the past for me / [...] golden days left long behind.185 

 

Depois de alguns anos de cativeiro, Fernando experimentaria uma liberdade 

desterrada no exílio (“Its over now — and I am free / And the oacen wind is carressing 

me”); no entanto, a lembrança do tempo passado na prisão não o largaria nunca. Ele é 

ainda agora perseguido por pesadelos terríveis e terrores nocturnos (“The tossing and 

the anguished pineing / The grinding teeth and stareing eye / The agony [...] // some 

strange and specteral dream / Whose phantom horrors made me know / The worst extent 

of human woe”). Mas, apesar de tudo, Fernando faz um esforço para se libertar dessas 

imagens e mostrar optimismo e determinação em relação ao futuro: “Shake off the 

fetters. Break the chain / And live and love and smile again.” 186 

Bastante tempo depois da partida de Fernando (supostamente para o exílio), há 

uma donzela (A.G.A. ou, mais provavelmente, uma anterior amada) que chora a sua 

longa ausência (“Ten years ago [...] / Fernando left his home [...]”) e que parece 

inclusivamente definhar por falta de notícias. A jovem, agora às portas da morte, 

resolve finalmente confessar a sua mãe (sua interlocutora no poema) a razão da sua 

profunda e fatal tristeza (“[...] what sorrow / Has blanched my cheek and quenched my 

eye / [...] I’ll confess before I die”). Ela recorda então o belo mas doloroso momento de 

despedida do seu amado (“[...] there I stood when he had left me / [...] Whaching the 

ship whose sail bereft me / Of life and hope and peace and joy”) e a descontinuidade da 

sua correspondência que a fez recear que Fernando estivesse morto (“thoughts I could 

not once endure”). Cansada de esperar por quem nunca virá e dependendo unicamente 

de recordações vãs de uma felicidade apenas imaginada, esta misteriosa personagem de 

Emily assemelha-se muito às heroínas das histórias ‘angrianas’ de Charlotte. 

 

And I would seek in summers evening / The place that saw our last farewell / 

And there a chain of visions weaveing / I’de linger till the cerfew bell 187 

 

                                                 
185 “Written in the Gaaldine prison caves” ou “Thy sun is near meridian height”, 6 de Janeiro de 1840. Cf. 

Roper e Chitham, pp. 100-102 (a ênfase é nossa). Este estranho apego dos personagens de Emily às 

‘forças terrenas’, em detrimento de tudo o resto, voltará a surgir não só nos poemas de índole mais 

pessoal como também em Wuthering Heights. 
186 “O God of heaven! The dream of horror”, 7 de Agosto de 1837. Cf. Roper e Chitham, pp. 38-40 (a 

ênfase é nossa). 
187 “O mother I am not regreting”, 14 de Dezembro de 1837. Cf. Roper e Chitham, pp. 47-49 (a ênfase é 

nossa). 
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 O último acto na história de Fernando De Samara ocorreria no poema “Light up 

thy halls! ‘Tis closing day”, que descreve a forma como ele se vê compelido a cometer 

suicídio em face do desespero de não conseguir esquecer Augusta mesmo durante o seu 

duro exílio. Assim, “drear and lone and far away”, ele formula a prece fatal que em 

breve poria em prática (“I have breathed my only wish in one last, one burning prayer / 

[...] That set on fire my heart, but froze upon my tongue”). Imediatamente antes de 

cometer este acto de desespero, Fernando olha uma última vez o retrato de A.G.A. e 

tenta imaginar o rosto dela alterado pela dor (“Oh could I know thy soul with equal 

greif was torn”). Ferido já de morte, e consciente de que ninguém – nem mesmo 

Augusta – poderá sentir pena dele, Fernando morre mas não consegue matar a paixão 

que lhe controla a alma. Emily define este dilema trágico, que voltaria a ocorrer em 

Wuthering Heights com Heathcliff, deste modo: “Unconquered in my soul the Tyrant 

rules me still  Life bows to my control, but, Love I cannot kill!”\\1 188 

 O carácter de femme fatale que Emily atribui a A.G.A. confirma-se assim através 

da morte de mais um amante. O dilema amoroso deste protótipo feminino de Zamorna 

aparece resumido de forma simbólica num poema supostamente sobre a natureza. Trata-

se de um diálogo entre Augusta e um(a) interlocutor(a) desconhecido/a, em que este/a 

estranha a ausência do amado dela e questiona-a de forma insistente (“Where may thy 

lover be?”). Notando a sua tristeza, ele/a supõe que o amado esteja muito longe dali ou 

então se lhe tenha mostrado infiel, mas Augusta responde-lhe de forma relutante que 

não; apenas quando lhe é feita a pergunta “’[...] is it that thou / hast faithless been to 

him?’” é que ela se digna a dar uma explicação, que surge no entanto de forma velada e 

anagramática. A inconstância amorosa de Augusta é-nos sugerida de forma simbólica 

pela sua contrastante mas simultânea atracção pela lua (“the cloudless moon”) e pelo sol 

(“ardent noon”) e ainda pela sua dificuldade de escolha entre um e outro amor (“I well 

may mourn that only one / Can light my future sky”).189 

O carácter de heroína trágica intensifica-se num outro poema em que a sua 

consciência (provavelmente demasiado pesada) não lhe dá descanso e em que ela chega 

a desejar a própria morte. “Sleep brings no joy to me” é, na verdade, um obsessivo 

refrão que pretende reiterar o triste desespero de uma mulher que consumiu tudo (“joy”, 

                                                 
188 “Light up thy halls! ‘Tis closing day”, 1 de Novembro de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 64-66 (a 

ênfase é nossa). 
189 “Thou standest in the green-wood now”, poema não datado. Cf. Roper e Chitham, pp. 196-197 (a 

ênfase é nossa). 
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“rest”, “hope”, “strength”, “freind”) no fogo destrutivo da sua paixão/ambição. Tal 

como Lady Macbeth, Augusta é constantemente perseguida pela lembrança daqueles 

que já morreram (“The shadows of the dead / [...] Surround my bed / [...] In soundest 

sleep they come / [...] They all gaze oh how scornfuly”) até que um implícito desejo de 

auto-aniquilação se vai fortalecendo (“My only wish is to forget / In the sleep of 

death”).190 

 Ironicamente, esse desejo concretizar-se-ia (embora não por mão própria) na 

composição seguinte, um longo poema narrativo à maneira das baladas tradicionais 

intitulado precisamente “The Death of A.G.A.”.191 Este relata a forma como dois fora-

da-lei desterrados – Angelica e Douglas (este apaixonado e instigado por aquela amiga 

de infância de A.G.A.) – congeminam a sua vingança sobre a rainha de Gondal, a qual 

planeiam assassinar juntamente com os amigos que a acompanham (Surrey e Lord 

Lesley): “Now Douglas, [...] Assist me, with thy heart and hand / To send to hell my 

mortal foe – / Her friends fall first, that she may drain / A deeper cup of bitterer pain”. 

Como seria de esperar, as razões de queixa de Angelica baseiam-se numa antiga traição 

amorosa, em que A.G.A. teria primeiro roubado à sua amiga e depois conduzido à 

morte um certo Amedeus (“We both were scorned – both sternly driven / To shelter 

‘neath a foriegn heaven; / [...] A wildering dream of frenzied crime”). Apunhalada à 

traição por Douglas, Augusta ainda se consegue debater um pouco mas cai depois sem 

vida sobre a mítica urze de ‘Elmor Hill’; Emily descreve assim a sua heroína finalmente 

derrotada: 

‘[...] The face, all deadly fair, / Showed a fixed impress of keen suffering past, / 

And the raised lid did show / No wandering gleam below / But a dark anguish, 

self-destroyed at last – 

 

Tal como Zamorna, o herói de Charlotte também morto à traição, A.G.A. é vista em 

toda a sua grandeza e miséria neste trágico final: 

 

‘And thou art gone – with all thy pride, / Thou, so adored, so deifeyed! / Cold 

as the earth, unweeting now / Of love, or joy, or mortal woe – 192 

 

                                                 
190 “Sleep brings no joy to me”, Novembro de 1837. Cf. Roper e Chitham, p. 46 (a ênfase é nossa). É 

interessante notar que Emily, tal como Charlotte, é atraída pelas metáforas marítimas para simbolizar a 

submersão da alma feminina (“I only sail a wilder sea / A darker wave”). 
191 Na verdade, trata-se do poema mais longo de Emily e também do mais complexo em termos 

narrativos, fazendo muito uso de técnicas como a analepse e a elipse. 
192 “Were they Shepherds, who sat all day”, Janeiro de 1841 a Maio de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 

110-119 (a ênfase é nossa). 
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Apesar da sua morte não ter sido chorada, a última homenagem que lhe prestam 

os seus súbditos é a de irem no encalço do assassino, Douglas. Esta personagem fora-

da-lei e o seu potencial trágico (“”shut out from Heaven”, “a spirit lost in crime”) 

parecem ter inspirado algum interesse em Emily já que ela dedica um poema inteiro à 

sua fuga desesperada. “Douglases Ride” é talvez a sua balada mais bem conseguida do 

ponto de vista literário e a técnica narrativa usada assemelha-se à de Scott (“[...] wild 

those gusts and well their chimes / Blend with a song of troubled times”).193 A violenta 

perseguição do criminoso feita a cavalo imprime um ritmo e uma cadência invulgares 

ao poema: 

 

[...] Has spurred his straining steed, / And fast and far from living men / Has 

pressed with maddening speed / [...] With streaming hair and forehead bare / 

And mantle waving wide 

 

O narrador é uma terceira pessoa não identificada que observa, ou melhor, ouve o 

barulho provocado pelas montadas dos muitos perseguidores produzindo reverberações 

nos montes em redor (“Spur, rider, spur, [...] / Death comes on every wind. / [...] I hear 

their ever nearing tread / Sound through the granite glen”) e parece de certo modo 

solidário com a sorte do fugitivo, que consegue escapar (“Douglas neither shrinks nor 

flies”).194 

 Lord Eldred, que tinha ordenado a perseguição ao assassino de A.G.A., vem 

agora finalmente lamentar o súbito e violento desaparecimento daquela soberana. Num 

primeiro poema – “How few, of all the hearts that loved”, ele recorda a promissora 

infância da pequena Augusta (“A glorious child [...] / [...] fresh and pure and free”) e a 

juventude impulsiva que a conduziu à perdição (“[...] trust in Pleasure’s careless 

guiding”). Pela sua posição de observador e de comentador da história trágica desta 

heroína, Lord Eldred poderá representar a atitude moralizante da própria Emily, que por 

sua vez o utilizaria como uma espécie de coro da tragédia grega. As palavras finais 

desta personagem poderão assim representar os sentimentos pessoais da autora em 

relação à sua heroína predilecta: 

 

                                                 
193 A influência de Walter Scott e das suas Tales of a Grandfather é visível nesta composição. Na Escócia 

dos séculos XV e XVI, o poderoso clã de ‘Douglas’ esteve envolvido em contendas com o poder real e 

alguns dos membros eram frequentemente banidos. Existe também um fora-da-lei chamado Douglas em 

The Lady of the Lake de Scott, embora se trate de uma pessoa imaginária. 
194 “Well narrower draw the circle round”, 11 de Julho de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 59-61 (a ênfase 

é nossa). 
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An anxious gazer from the shore, / I marked the whitening wave / And wept 

above thy fate the more / Because I could not save 195 

 

O tributo de Lord Eldred (e o de Emily) à vida e à morte de Augusta Geraldine Almeda 

não terminaria, no entanto, aqui. Numa sublime composição final, eles invocam os 

poderes naturais para que sejam eles a velar por sobre o sono eterno daquela que os 

inspirou. Na verdade, esta “Song” descreve a forma como, muito tempo depois do 

desaparecimento de A.G.A., já ninguém chora por ela (“[...] they, her smiles of love 

carest, / Have left her solitude! / [...] where is all their anguish now, / And where are all 

their tears?”) e os únicos seres vivos que lhe prestam uma homenagem fiel e constante 

são os pássaros, os veados e as abelhas – únicos habitantes dos ‘moors’ que ela tanto 

adorava e onde agora descansa “among the heather bells”. Mas a inconstância e a 

indiferença dos homens já não afectam Augusta (“The Dweller in the land of Death / Is 

changed and carless too”) que, segundo Eldred, parece dormir embalada pelos 

elementos selvagens – o vento oeste e os riachos que serpenteiam ali por perto: “There 

is no need of other sound / To soothe my Lady’s dreams”.196 

 Um segundo grupo de poemas ‘gondalianos’ de Emily baseia-se num outro 

monarca, Julius Brenzaida ou Angora (rei de Almedore, em ‘Gaaldine’) e, em parte, no 

seu relacionamento com a amada e aliada, Rosina Alcona.197 A primeira composição 

que a eles faz referência descreve – supostamente pela voz de Julius, dirigindo-se a 

‘Alcona’ – a dor de uma longa separação forçada entre amigos e amados de infância 

(“The long long years of solitude / That ‘twixt our time of meeting lie”). Provavelmente 

preso, e entre sentimentos contraditórios de esperança e desespero (“mid smiles and 

bitter sighs [...] how I fear, ... how I love”), aquele personagem recorda ‘Areon Hall’, o 

seu lar de infância, rodeado de lago, floresta e montanha, mas sobretudo aquela que ele 

lá deixou numa tristeza infindável (“Her faded eye her pallid face / [...] the peace / She 

                                                 
195 “How few, of all the hearts that loved”, 11 de Março de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 150-152 (a 

ênfase é nossa). O carácter muito pessoal destes versos poderá ser adicionalmente comprovado pelo facto 

de Charlotte Brontë ter aplicado os mesmos à conturbada vida de Branwell (o título por ela atribuído ao 

poema de Emily – “On a life perverted” é significativo; Charlotte convertê-lo-ia num lamento por 

Branwell em 1850 – “The Wanderer from the Fold”). 
196 “The linnet in the rocky dells”, 1 de Maio de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 152-153. Nota-se nesta 

composição uma crítica, embora quase imperceptível, por parte de Emily à busca incessante de prazer e 

honrarias que caracteriza os seres humanos de um modo geral (“Well, let them fight for Honour’s breath  

/ Or Pleasure’s shade persue”). Esta crítica parece reflectir a sua tendência para uma moral de cariz 

estóico. 
197 É importante referir que os poemas respeitantes a este segundo grupo estão cronologicamente 

misturados com os outros poemas da saga ‘gondaliana’ de Emily e que a sua separação temática e 

ordenação narrativa é da nossa exclusiva responsabilidade (como, de resto, aconteceu com os poemas 

dedicados à história de A.G.A.). 
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long has sought but can not find”). Julius tem consciência de que Rosina – inicialmente 

“a worshipper [to] love” – há muito que deixou de acreditar no seu regresso (“faith in 

him however strong / dare prompt her to believe no more”) e que a esperança, 

inclusivamente, morreu dentro dela com o passar do tempo (“Her haggard brow is calm 

as death / And cold like death her dreary eye”).198 

 Há um poema que faz referência directa à detenção do jovem Julius na 

masmorra do ‘Southern College’ e que inclui mesmo o discurso moralmente severo 

daquele que o sentenciou. Provavelmente inspirado nos castigos infligidos a Branwell 

no Curato, o tom da sentença é profundamente moralista e acusador (“[...] penance sore 

be paid / For these hours so wildly squandered // [...] Those who follow earthly pleasure 

/ [...] Wisdom hides from them her treasure”) e o objectivo pretendido com o 

encarceramento é alegadamente o de “Waken fear and holy shame” no jovem 

prevaricador. Por sua vez, a reacção de Julius é emotiva, responsabilizando Rosina pela 

sua situação de falta de liberdade (“Except for you the billowy sea / Would now be 

tossing under me”) e acusando-a de um excesso de ambição e de um ‘defeito’ de amor, 

(“It is not love those eyes reveal – / [...] The tender star fades faint and wan / Before 

Ambition’s scorching sun”). Julius manifesta, assim, as suas dúvidas quanto à pureza e à 

intensidade dos sentimentos de Rosina (“[...] Time will prove / If I have wronged 

Rosina’s love”).199 

 No entanto, quando já livre do seu cativeiro, o próprio Julius não se coíbe de 

fazer um juramento de amor a outra mulher – Geraldine, de uma têmpera muito 

diferente da orgulhosa e ousada Rosina (cujo carácter forte se aproxima mais do de 

Julius). Ao despedir-se desta nova amada na partida para as suas contendas em Gondal, 

Julius tenta – de forma surpreendentemente hábil – sossegá-la quanto à sua constância 

amorosa (“Be sure werever I may roam / My heart is with your heart at home”) e quanto 

aos seus gostos simples, não sofisticados, no que respeita à natureza e, por analogia, à 

                                                 
198 “Alcona in its changing mood”, 6 de Setembro de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 93-94 (a ênfase é 

nossa). Há quem tenha identificado o falante do poema com Fernando de Samara, que apaixonado por 

A.G.A., a imagina como sendo a sua irmã-adoptiva, e amor de infância, vivendo ainda em Areon (o 

poema “O mother I am not regretting” fala efectivamente em ‘Areons Forest’). Deste modo, para os 

defensores desta versão (Cf. Hinkley e Ratchford), Rosina Alcona e A.G.A. seriam a mesma personagem. 

Esta hipótese, além de não confirmada por factos posteriores, parece-nos bastante rebuscada. 
199 “From a Dungeon Wall in the Southern College ...” ou “ ‘Listen! When your hair like mine”, 11 de 

Novembro de 1844. Cf. Roper e Chitham , pp. 158-160 (a ênfase é nossa). Julius Brenzaida enganar-se-ía 

nas suas previsões acerca da constância amorosa de Rosina Alcona, como o poema intitulado 

“Remembrance” (o último e sentido tributo desta a um Julius já falecido) comprovaria. 
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beleza feminina – sugerindo assim uma maior rudeza física em Geraldine através de um 

simile: 

 

The mountain peasant [...] would not give one moorland wild / For all the feilds 

that ever smild / And whiter brows than yours may be / [...] And lightning looks 

from orbs devine / [...] But that pure light changless and strong [...] 200 

 

 Numa bonita canção dedicada a Geraldine, Julius (ainda enamorado) convida-a 

numa amena noite de Outono a encontrar-se com ele mais uma vez no local habitual por 

eles escolhido (“Let us, in this silence lonely / Sit beneath the ancient thorn”) mas, 

talvez antecipando uma futura separação causada pelo inevitável desvanecimento 

amoroso (simbolizada por “that tree, with branches riven”), Geraldine parece tardar e 

Julius não consegue afastar o pensamento de que algo poderá ter mudado (“[...] when 

winter storms were meeting / [...] Did we heed the tempest’s beating / [...] No, that tree 

[...] Sheltered happy hearts below”). A forma apaixonada e veemente como o ambiente 

natural é descrito faz-nos suspeitar de um empenhamento pessoal por parte de Emily, 

sobretudo porque todo ele é reminescente das paisagens agrestes em torno de Haworth 

e, estranhamente, também de Wuthering Heights: 

 

Wild the road, and rough and dreary; / Barren all the moorland round; / Rude 

the couch that rests us weary; / Mossy stone and heathy ground – / [...] the 

tempest’s beating / Howling round our spirits’ home / [...] that tree, [...] / 

Whitening in the whirl of snow, / As it tossed against the heaven 201 

 

Uma outra canção parece, de facto, confirmar este desentendimento, e depois 

progressivo arrefecimento, amoroso. Despeitado por uma alegada traição ou falta de 

constância por parte de Geraldine (“[...] you forget the sacred vows / Those faithless lips 

could form”) e por um reduzido ardor ou intensidade amorosa (“[...] hard commands 

can tame your love, / Or prison walls can hold”), Julius acusa o seu orgulho ferido por 

meio de uma rejeição teatral daquela amada tão falsa e fria em favor de um 

relacionamento mais forte e incondicional com a ardente Rosina, sua semelhante e 

                                                 
200 “Now trust a breast that trusts in you”, Novembro de 1837. Cf. Roper e Chitham, p. 45 (a ênfase é 

nossa). 
201 “Song by Julius Brenzaida to G.S.” ou “Geraldine, the moon is shining”, 17 de Outubro de 1838. Cf. 

Roper e Chitham, pp. 62-63 (a ênfase é nossa). As afinidades entre a história dos encontros de Julius e 

Geraldine e a de Heathcliff e Cathy em Wuthering Heights (incluindo a coincidência do inóspito local e 

do espinheiro) são também extraordinárias e sugerem uma continuidade, em ambiente e tom, entre a 

poesia 'gondaliana' de Emily e o seu único romance. 
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aliada de sempre (“[...] there are bosoms bound to mine / With links both tried and 

strong; / [...] there are eyes, whose lightening shine / [...] Shall set my spirit free”).202 

A última das canções dedicadas por Julius Brenzaida a Geraldine limita-se a 

oficializar a já iminente separação entre ambos, mas nela Emily demonstra possuir uma 

admirável intuição – ao mesmo tempo, lúcida e subtil – sobre a natureza dos 

relacionamentos amorosos (surpreendente mesmo, tendo em conta a sua aparente falta 

de experiência neste domínio).203 Desiludido com o seu relacionamento com Geraldine, 

Julius deseja expor claramente a situação de ambos e acabar com o sofrimento causado 

pela indefinição e pela mentira. Tal como Rosina, ele deseja um amor absoluto e sincero 

e não um sucedâneo, como a amizade; não havendo partilha ou comunhão de 

sentimentos, o melhor que podem fazer é optar pela separação definitiva (“Let us part  

the time is over / When I thought and felt like thee”). Ele procurará esquecê-la bem 

longe dali (“I will sail the desert sea”) e ela, por sua vez, não será jamais forçada a 

disfarçar sentimentos que não sente (“Not on each returning morrow / [...] Needst thou 

then dissemble sorrow”).204 

Apesar de tudo, o amor entre Geraldine e Julius parece ter gerado fruto – como 

sobressai de uma composição intitulada “Geraldine”. Provavelmente falado pelo próprio 

Brenzaida, o poema descreve um cenário no exterior da cidade de ‘Zadora’ – uma 

caverna, onde Geraldine embala o seu filho adormecido (“lonely, in her distant cave // 

[...] bending o’er her beauteous child”); enquanto ela entoa uma cativante canção, Julius 

é testemunha emocionada daquilo que observa (“I could hear my lady sing; / [...] Such 

witching notes [...] The voice of feelings warm”). Geraldine não se cansa de olhar o seu 

filho nos olhos (“They were Brenzaida’s own”) e de vislumbrar neles as marcas divinas 

que ela deseja ardentemente perpetuar (“pure as now, my angel’s soul / Must go to 

heaven again!”); o misterioso observador, que lamenta o fim desse amor, parece sentir 

uma pena profunda antes de abandonar aquela cena enternecedora (“I, whaching o’er 

                                                 
202 “I knew not ‘t was so dire a crime”, 17 de Outubro de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 63-64 (a ênfase 

é nossa). O poema também contém uma passagem que faz um paralelo com uma das discussões entre 

Heathcliff e Cathy naquele romance de Emily: “The wild moorside, the winter morn, / The gnarled and 

ancient tree – / If in your breast they waken scorn / Shall wake the same in me.” 
203 Ao contrário de Charlotte e de Anne, que ao longo das suas vidas experimentaram – embora de formas 

e de intensidades diferentes – os sentimentos de amor e/ou de paixão, Emily alegadamente nunca teve 

ocasião (ou interesse) de o fazer. Embora não tenhamos conhecimento de casos amorosos na sua vida, a 

sua poesia está repleta de situações que exploram aqueles sentimentos de uma forma especialmente 

intensa e arrebatadora. 
204 “Song” ou “Between distress and pleasure”, 15 de Outubro de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 95-96 (a 

ênfase é nossa). 
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her slumber wept / as one who mourns one dead!”). O poema parece, assim, reportar-se 

à ocasião em que Julius abandona definitivamente Geraldine e o filho de ambos.205 

Aparentemente agora mais dedicado aos interesses políticos e militares do que 

aos seus relacionamentos amorosos, Julius resolve fazer uma aliança – um verdadeiro 

pacto de união – com o seu compatriota Gerald Exina (monarca de Gondal). Este 

momento solene tem lugar em frente ao altar de uma catedral e na presença de uma 

enorme multidão (“All as mute as death regard the shrine / [...] Were Gondals monarchs 

bending low / [...] Take in heavens sight their awful vow / And never dying Union 

swear”); no entanto, nada disto impede o ambicioso Brenzaida de cometer perjúrio ali 

mesmo. Ao fazer um juramento falso, visto que não fazia nenhuma tenção de cumprir 

aquele pacto, Julius transforma-se a si e ao seu destino de forma irreversível (a sua 

'queda' é equiparável, do ponto de vista moral, à do herói de Charlotte, Zamorna): 

 

King Julius lifts his impious eye / [...] Blasts with that Oath his perjurd soul / 

And changless is his cheek the while / [...] His false hand clasped in Geralds 

hand 206 

 

Esta acção de Julius Brenzaida iria desencadear uma longa e sangrenta guerra 

entre as duas facções que desejavam obter o trono de Gondal. Num poema alusivo, 

Emily descreve – provavelmente pela voz de um Julius vitorioso – não apenas a 

devastação exterior mas também interior provocada pelo conflito. A par da destruição 

causada pela ferocidade da batalha, cujo desfecho é magistralmente descrito 

 

[…] black ruins smoldering lay / ‘Twas over – all the Battles madness / [...] In 

plundered churches piled with dead / The weary charger neighed for food / The 

wornout soldier laid his head / Neath roofless chambers splashed with blood, 

 

surgem os efeitos nefastos da mesma sobre a alma humana, que parece reflectir o 

terrível caos que acabou de testemunhar; Julius confessa 

 

I could not sleep through that wild seigh / [...] The outward tumult seemed to 

asswage / The inward tempest it surrounded / But calm a seared soul cannot 

bear / [...] I felt the full flood of dispair 

 

O ambiente do local onde ele se refugia após a batalha (“a ruined Hall”) não o ajuda 

pois é de tal modo inóspito e tétrico que lhe suscita terrores irracionais e incontroláveis 

                                                 
205 “’Twas night, her comrades gathered all”, 17 de Agosto de 1841. Cf. Roper e Chitham, pp. 124-125 (a 

ênfase é nossa). 
206 “The wide cathedral Isles are lone”, Março de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 52-53 (a ênfase é 

nossa). 
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(“a wandering moan / [...] made me shrink to be alone // [...] A frightful feeling frenzy 

born”).207 Este ambiente de terror gótico é usado simultaneamente para acentuar a 

tormenta psicológica deste personagem e para nos preparar para o final trágico que se 

avizinha. 

 Os dois poemas que vêm na sequência do anterior – “Song by Julius Angora” e 

“On the Fall of Zalona” – descrevem igualmente as vitórias militares de Julius 

Brenzaida, embora o seu valor poético seja comparativamente bastante inferior. O 

primeiro exorta os seus conterrâneos a celebrar triunfantemente a vitória do reino de 

‘Almedore’ (“Arise, Arise, [...] The crimson ensign waves its sheet in heaven”).208 O 

segundo poema mostra o ponto de vista dos vencidos no aviltante momento de rendição 

do seu reino de ‘Zalona’ (em ‘Gaaldine’); dentro das suas muralhas, Emily descreve o 

rei derrotado (“that solitary Sire / Laid in his house alone”) e a desolação e degradação 

generalizadas (“hungry dogs, with wolf-like cry / Unburied corpses tear”). Embora do 

lado da verdade, da razão e da coragem “gainst traitrous crime”, o exército cercado está 

em manifesta minoria e, consciente de que “martyrs bled in vain”, receia agora o 

estigma da escravidão.209 Este receio é confirmado pelo breve lamento de um familiar 

do monarca derrotado – Arthur Exina (irmão ou filho), condenado a apodrecer na prisão 

(“In dungeons dark I cannot sing / [...] What bird can soar with broken wing”).210 Mas o 

lamento mais sentido é entoado em honra do próprio rei, Gerald Exina, também ele 

preso para toda a vida e aguardando uma morte antecipada; o forte determinismo da sua 

condição é-nos descrito em toda a sua beleza trágica (acompanhando o tom quase 

místico dos versos): 

 

[...] His soul has left the storm below / And reached a realm of sunless snow / 

The region of unchanging woe / Made voicless by dispair / [...] Set is his sun of 

liberty / Fixed is his early destiny / A few years of captivity / And then a 

captives tomb 211 

                                                 
207 “A sudden chasm of ghastly light”, 14 de Outubro de 1837. Cf. Roper e Chitham, pp. 42-43 (a ênfase é 

nossa). O ambiente de terror gótico lembra uma cena da primeira parte de Wuthering Heights: “One black 

yew tree grew just below / I thought its boughs so sad might wail / Their ghostly fingers flecked with 

snow / Rattled against an old vault’s rail”. Por outro lado, a estrofe final parece descrever o ambiente 

doméstico diário da própria Emily: “[...] the great cathedral [...] looked down in serene repose / On its 

own realm of buried woe” (a ênfase é nossa). 
208 “Awake! awake! how loud the stormy morning”, Dezembro de 1837. Cf. Roper e Chitham, p. 51. 
209 “All blue and bright, in glorious light”, 24 de Fevereiro de 1843. Cf. Roper e Chitham, pp. 135-138 (a 

ênfase é nossa). 
210 Fragmento não datado. Cf. Roper e Chitham, p. 215. 
211 “His land may burst the galling chain”, não datado. Cf. Roper e Chitham, pp. 217-218 (a ênfase é 

nossa). Aqueles versos parecem antecipar o misticismo presente na famosa composição sobre o cativeiro 

– “Silent is the House – all are laid asleep” (ver o nosso comentário mais adiante). 
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 No caso do monarca vencedor – Julius Brenzaida, o destino é ainda mais veloz e 

irónico a operar a retribuição pelos seus pecados. No momento preciso do seu regresso 

triunfante, ele é assassinado à traição; “Song” dá-nos alguns indícios premonitórios 

dessa ocorrência (“[...] you might have heard [...] a passing bell ... tolling”) e descreve o 

fatídico momento de forma alegórica, como se de uma cena da Dança da Morte se 

tratasse (“Close by his side a daggered Death / With sheathless point stands sneering”). 

Além disso, a imagem, já recorrente em Charlotte, do sol que apenas emergente logo se 

põe, é aqui também aproveitada para caracterizar Julius: “[...] in the zenith of his fame / 

Both power and life departed”.212 O misterioso autor do crime revela-se numa 

composição intitulada “Lines”, na qual Emily aproveita para explorar a sua dimensão 

humana e trágica (à semelhança do que fez com os assassinos de A.G.A.). Pouco antes 

de cumprir o seu intento, Arthur Gleneden observa a sua vítima na intimidade em busca 

de traços que o possam de algum modo demover da execução do seu terrível plano — 

uma breve mostra de ternura ou um ilusivo sinal de arrependimento por parte daquele 

que ele considera um monarca duro e sem escrúpulos: 

 

That iron man was born like me / And he was once an ardent boy / [...] He 

cannot utterly have lost / Remembrance of his early home / [...] I whached to 

mark one transient streak / Of pensive softness shade his mind / [...] Remorse 

even now may wake within / And half-unchain his soul from sin 

 

No entanto, ao aproximar-se de Julius Brenzaida para o observar de mais perto, o 

assassino não nota no rosto empedernido do tirano (“his stern and swarthy brow”) 

emoção alguma que o possa fazer hesitar na sua missão (“One glance revealed how little 

care / He felt for all the beauty there”). Muito embora ele próprio consiga em certa 

medida identificar-se com esta situação – muito típica do herói satânico – no seu 

desabafo final (“Oh crime can make the heart grow old / [...] Can turn the warmest 

bosom cold”); ele sabe por experiência própria o elevado preço que a consciência paga 

por tais atropelos à vida humana.213 

 Pela ordenação narrativa que temos vindo a fazer, o poema seguinte descreve a 

altura em que Rosina, entretanto casada com Julius Brenzaida e recuperando de uma 

                                                 
212 “King Julius left the south country”, 20 de Abril de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 76-77 (a ênfase é 

nossa). “[...] the Dance of Death. EB may have seen a version of the woodcuts of 1538 attributed to 

Holbein [...] a dozen different pictorial works [...] were published in Britain between 1788 and 1849.” (Id. 

Ibid., p. 240, n. 46). 
213 “The soft unclouded blue of air”, 28 de Abril de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp.77-79 (a ênfase é 

nossa). 
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doença prolongada que a manteve inactiva (“Elderno’s waves are rolling red, / While I 

lie fettered here!”), toma conhecimento da morte inesperada e violenta do seu marido, 

ocorrida debaixo do mesmo tecto (“Brenzaida’s crest is down / [...] He died beneath this 

palace dome”). Declarando-se decepcionada por não ter podido ajudar Julius no 

momento decisivo da vitória (“... my King Julius reigns alone, / Debtless, alas, to me!”), 

e impaciente por sair dali, Rosina estranha o silêncio e a dor das suas aias, que na sua 

função de coro trágico receiam revelar-lhe a verdade (“[...] on all who waited by / 

Oppressive mystry hung”). Vendo que lhe escondem algo, que ela julga ser a derrota do 

exército de Julius, a orgulhosa e enfurecida soberana acaba finalmente por saber que, 

naquele preciso momento, “mid northern mountains lone / His desert grave is made”. O 

poema, embora de cariz acentuadamente narrativo e dramático, possui momentos de 

lirismo, como acontece na conclusão do mesmo: “And, Lady, of your love, alone / 

Remains a mental shade!” 214 

 Uma outra composição que parece ser alusiva à morte de Julius Brenzaida 

descreve precisamente o seu novo carácter de “mental shade”, isto é, apenas uma 

memória ou um fantasma que teima em permanecer na mente de quem o deseja 

esquecer. De facto, uma personagem não identificada (provavelmente a própria Rosina) 

afirma querer apagar a lembrança do terrível pesadelo que a atormentou durante a noite: 

 

And I would leave my bed / [...] To chase the visions from my head / Whose 

forms have troubled me // In all the hours of gloom / My soul was wrapt away / 

I dreamt I stood by a marble tomb / Where royal corpses lay 

 

Ao descrever em pormenor o ‘sonho-visitação’ (na verdade, uma aparição 

sobrenatural), esta personagem confessa o medo irracional ou o terror que se apossou 

dela, deixando-a literalmente paralisada e sem fala – paralisia que poderá simbolizar a 

própria incapacitação feminina (“I saw a shadowy thing / [...] Curdled my blood with 

ghastly fear / [...] My breath I could not draw / [...] My words died in a voiceless 

moan”). Em contraste, o temível fantasma real sente-se nesse momento capacitado de 

exprimir a sua lúgubre lamentação através de um cântico que causa uma profunda 

emoção naquela que o ouve (“It almost broke my heart to hear / Such dreary dreary 

singing”). O espírito de Brenzaida (assim supomos) lamenta o fatídico dia em que a sua 

                                                 
214 “Rosina” ou “Weeks of wild delirium past”, 1 de Setembro de 1841. Cf. Roper e Chitham, pp. 126-128 

(a ênfase é nossa). Neste poema, Rosina Alcona é caracterizada como a versão feminina do romântico 

‘herói satânico’, nomeadamente na seguinte estrofe: “She turned her pallid face aside / As she would seek 

repose; / But dark Ambitions thwarted pride / Forbade her lids to close” (a ênfase é nossa). 
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morte ocorreu e o seu reino ficou abandonado (“Regina’s pride / Regina’s hope is in the 

grave / [...] a thousand years cannot repair what one shall do”).215 

 A enlutada Rosina (supostamente a viúva de Julius) parece ser igualmente a 

autora de uma pequena composição – uma breve meditação sobre o túmulo de 

Brenzaida – que descreve de forma sentida a indiferença geral exibida pelos súbditos e 

aliados do monarca assassinado no momento de celebração da sua morte: “[...] none of 

all those thousands round / regards who sleeps below // [...] none a single sigh can spare 

/ To breathe above his tomb”.216 No entanto, e como forma de compensação ou mesmo 

de contrição por também algum esquecimento de sua parte, ela própria celebraria 

muitos anos depois o grande amor entre ambos (que a morte, apesar de tudo, não 

esmoreceu) num dos poemas reconhecidamente mais famosos de Emily – 

“Remembrance”. 

Assim, quinze anos depois da morte de Julius (“[...] fifteen wild Decembers / 

[...] have melted into spring”), uma Rosina arrependida visita o remoto e inóspito local 

onde o seu amado jaze para todo o sempre (“[...] where heath and fern leaves cover / 

Thy noble heart for ever, ever more”). Ao contemplar o manto branco e gelado que mais 

uma vez cobre a sua sepultura nas longínquas montanhas de ‘Angora’ (“Far, far 

removed cold in the dreary grave!”), Rosina emociona-se de tal forma que pede 

desculpa a Julius pelo inevitável esquecimento a que uma vida plena de ambições como 

a dela conduziu (“Sweet Love of youth, forgive if I forget thee / While the World’s tide 

is bearing me along / Other desires and other hopes beset me / [...]”). Mas ao mesmo 

tempo que, contrita, confessa a sua ofuscação pelo mundanismo, ela declara eterna 

fidelidade àquele amor sem rival – no que constitui uma das declarações mais intensas 

alguma vez proferidas em língua inglesa: 

 

No later light has lightened up my heaven: / No second morn has shone for me / 

All my life’s bliss from thy dear life was given – / All my life’s bliss is in the 

grave with thee 217 

 

                                                 
215 “The night of storms has past”, 10 de Junho de 1837. Cf. Roper e Chitham, pp. 34-36 (a ênfase é 

nossa). O nome ‘Regina’ é referente à magnífica capital de Gondal, cujo trono Julius Brenzaida tinha 

usurpado pouco antes da sua morte. 
216 “The organ swells the trumpets sound”, 30 de Setembro de 1839. Cf. Roper e Chitham, p. 95 (a ênfase 

é nossa). 
217 Para além da intensidade dos sentimentos expressos, é de notar igualmente a potente comparação do 

amado com uma estrela luminosa, um verdadeiro sol, de cuja luz e vida Rosina está dependente, assim 

como a repetição bem conseguida de certas palavras (associadas à luminosidade) e de certos sons. 



OS LIMITES DE UM ‘UNIVERSO IMAGINADO’  A POESIA DE INSPIRAÇÃO FICTÍCIA E O IMAGINÁRIO DE ANGRIA E DE GONDAL 

 419 

Rosina termina este discurso sentido com uma tentativa de justificação perante o amado 

daquele seu aparente esquecimento: a sua morte causou-lhe um tal sofrimento que ela 

chegou a desejar a mesma sorte (“[a] burning wish to hasten / Down to that tomb 

already more than mine!”), mas a vida do dia-a-dia tornou-se incompatível com a sua 

prostração provocada pela memória daquele amor (“Once drinking deep of that devinest 

anguish / How could I seek the empty world again?”).218 Emily Brontë poderá não ter 

experimentado uma dor amorosa semelhante a esta no decurso da sua vida, mas soube 

certamente colocar na boca de uma das suas mais carismáticas personagens esta sublime 

declaração de impacto poético perene. 

 Um outro grupo de oito poemas, relacionados com a família Gleneden (e seus 

apoiantes), parece manter uma ligação apenas ténue com a história de Julius Brenzaida 

e de Rosina Alcona. Esta família situa-se politicamente do lado oposto ao daqueles 

monarcas absolutos; alguns auto-designam-se de ‘republicanos’ (por oposição aos 

‘monárquicos’) e outros fazem parte de uma espécie de sociedade secreta designada 

‘Unique Society’. Estas personagens são, na sua maioria, exilados políticos ou então 

indivíduos assumidamente fora-da-lei, por quem a própria Emily parece manifestar 

algum interesse e simpatia.219 Por exemplo, em “Honour’s Martyr” um indivíduo 

chamado M. Douglas despede-se da sua amada (E.R. Gleneden) e parte para não ser 

capturado e julgado como traidor; o poema parece representar, no entanto, muito mais 

do que um simples enredo ‘gondaliano’: trata-se de uma subtil tomada de posição 

relativamente às convicções pessoais e individuais que poderá reflectir o próprio 

pensamento da autora (“Yet I’ll not give my inward faith / My Honour’s name to spare. 

/ Let me be false in other’s eyes / If faithful in my own”). Emily exprime fielmente, 

além do mais, o desespero da dramática situação desta personagem, que enfrenta o 

opróbrio geral da sociedade (“Tomorrow scorn will blight my name / [...] / Will load me 

with a coward’s shame / A Traitor’s perjury!”) e cujo coração sobressaltado, tal como 

as lentas badaladas de um velho relógio, parece prestes a parar (“My cold heart 

underneath my hand / Has almost ceased to thrill”). A própria natureza lá fora é 

                                                 
218 “Cold in the earth and the deep snow piled above thee!”, 3 de Março de 1845. Cf. Roper e Chitham, 

pp. 166-167 (a ênfase é nossa). Julius Brenzaida tem, assim, a ‘resposta’ adequada à sua afirmação de que 

a ambição desmedida de Rosina suplantava o amor que ela sentia por ele (ver comentário ao poema 

“From a Dungeon Wall in the Southern College”). 
219 Embora se conheça muito pouco da vida e das inclinações políticas de Emily Brontë, este seu 

surpreendente interesse reflecte certamente o facto de que ela viveu numa época política e socialmente 

conturbada e da qual, além do mais, não deve ter estado tão alheada como geralmente se julga. Vide o 

capítulo 1 desta parte da dissertação sobre "A vida, a obra e os tempos dos Brontë de Haworth". 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 420 

marcadamente hostil no momento de despedida da sua amada, também esta 

estranhamente inconsciente do sofrimento de Douglas: 

 

Bleak, bleak the east wind sobs and sighs / And drowns the turret bell / Whose 

sad note undistinguished, dies, / Unheard, like my farewell. 220 

 

 Outro proscrito é precisamente Arthur Gleneden, que se encontra preso por ter 

assassinado Julius Brenzaida (a morte do tirano representa o seu contributo para a 

libertação de Gondal e o cativeiro o seu sacrifício pessoal a favor dos Gleneden). 

“Gleneden’s Dream” é um diálogo entre o cativo e o seu carcereiro, em que aquele lhe 

relata o sonho-visão (“fever-dream”) resultante do seu prolongado e desesperado delírio 

(“Deepest slumber followed raving”), por sua vez consequência da terrível devastação 

que o seu país sofreu às mãos de Brenzaida: 

 

Heaven, descending in a vision / Taught my soul to do and bear – / [...] Over 

Death, and Desolation, / Fireless hearths, and lifeless homes / [...] Memory 

pondered untill maddness / [...] I saw my country bleeding, / Dying for a 

Tyrant’s will –  

 

Gleneden reflecte ainda sobre o seu desesperado acto de vingança e sobre a forma como 

tirou a vida ao monarca usurpador (“[...] a glad Avenger / Thy eternal Justice found! / 

His red heart’s blood drenched my dagger”).221 

 Em “The Absent One”, o irmão de Arthur (R. Gleneden) – regressado a casa, 

depois do conflito (“we returned / Back to Desmond lost and mourned”) – lamenta a sua 

longa ausência e mostra-se profundamente reconhecido pelo sacrifício que ele fez pela 

família e pelo país (“Thou didst purchase by thy fall / Home for us and peace for all”). 

No entanto, reconhece ao mesmo tempo que a sua família pagou um preço demasiado 

elevado (“[...] how darkly dawned that day – / Dreadful was the price to pay!”) ao ver-

se privada da companhia de Arthur, também ele privado da sua preciosa liberdade 

(“One is absent, and for one / Cheerless, chill is our hearthstone / One is absent, and for 

                                                 
220 “The moon is full this winter night”, 21 de Novembro de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 160-162 (a 

ênfase é nossa). O poema dá-nos uma indicação de que esta personagem poderá ser um familiar ou 

descendente do assassino de A.G.A. (“The dark deeds of my out-lawed race”), nomeadamente na 

descrição da sua personalidade determinada – que poderá espelhar igualmente a da própria Emily (“I 

know the path I ought to go, / I follow fearlessly; / Enquiring not what deeper woe / Stern Duty stores for 

me”). 
221 “Tell me, whacher, is it winter?”, 21 de Maio de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 55-57 (a ênfase é 

nossa). 
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him / Cheeks are pale and eyes are dim”).222 Numa outra composição, provavelmente 

alusiva à mesma família, um grupo finalmente reunido em casa depois de terminada a 

guerra (“hearts greet kindred hearts once more // [...] fond faces gather round”), sente a 

falta das vozes daqueles entes queridos que nela pereceram ou foram para sempre feitos 

prisioneiros (“They who have been our Life – our soul – / [...] The first to fight, the last 

to fall / [...] The idol chiefs of all – // They, they are gone!”). A alegria inicial do 

reencontro depressa se transforma em tristeza, revelando-se assim progressivamente 

falsa e ilusória, visto que é impossível disfarçar por muito tempo o enorme vazio por 

eles deixado. Emily descreve na perfeição esta difícil tomada de consciência, acentuada 

pela repetição cadenciada de 'and': 

 

[...] why / does sudden silence chill the room? / and laughter sink into a sigh – / 

And merry words to whispers die – / And gladness change to gloom? // [...] This 

very crowd is vacancy; / [...] And we must whach and wait and mourn / [...] And 

think we feel their presence near / And start to find they are not here / And never 

shall be more! 223 

 

 O forte espírito de união que, apesar de tudo, caracteriza este clã familiar está 

presente num poema falado novamente por R. Gleneden quando, acompanhado de seu 

irmão Edmund e de suas irmãs (Mary e Flora), viaja de barco para Gaaldine, onde 

alguém que lhes é próximo – provavelmente a mãe – os espera. Num ambiente de 

jovem e alegre companheirismo (“Companions all day long we’ve stood”), que não se 

deixa afectar pelo perigo real daquela aventura marítima (“how little stormy skys / Our 

joyous blood can tame”), Gleneden descreve a forma como os quatro irmãos se juntam 

de roda da fogueira e deixam os seus pensamentos vaguear (“It is the hour of dreaming 

now / [...] And sweetest in a red fire’s glow / [it] seems”). Neste momento mágico de 

um sonhar conjunto, as suas reflexões parecem convergir naquela hora dolorosa da 

partida para o exílio (dois anos atrás): “The smotherd sigh the lingering late / The 

longed for dreaded hour / The parting at the mossgrown gate / The last look on the 

tower”.224 Provavelmente alusiva àquela partida é uma pequena 'Serenade', em que 

                                                 
222 “From our evening fireside now”, 17 de Abril de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 75-76 (a ênfase é 

nossa). O facto de Anne Brontë (a quem Emily estava muito ligada) ter por esta altura partido para Blake 

Hall como preceptora poderá ter influenciado de alguma forma a escrita deste melancólico poema. 
223 “Written on returning to the P. of I. On the 10th of January 1827” ou “The buissy day has hurried by”, 

14 de Junho de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 83-84 (a ênfase é nossa). 
224 “Companions all day long we’ve stood”, 17 de Setembro de 1840. Cf. Roper e Chitham, pp. 108-110. 

(a ênfase é nossa). Este poema poderá basear-se na própria experiência familiar de Emily, quer na forte 

cumplicidade existente entre Charlotte, Branwell, Emily e Anne, quer no hábito de se juntarem em torno 
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Edmund Gleneden (E.G.) pede encarecidamente à sua amada adormecida (M.R.), que 

inexplicavelmente tarda (“What means this long delay?”), para acordar e o acompanhar 

na sua aventura nocturna (“Accross the mountain stream”), conforme lhe havia 

prometido (“Thou hast a holy vow to keep”).225 

Significativamente auto-designando-se de ‘Unique Society’, este verdadeiro clã 

nortenho, apesar de desterrado em ‘Gaaldine’ – um país de clima ameno e paisagens 

paradisíacas, mantém a mesma fidelidade que os une ao seu país de origem, Gondal (a 

terra da bruma e das charnecas cobertas de neve). Num poema em que este amor pela 

inóspita terra natal é por demais evidente, Mary Gleneden (tendo regressado 

definitivamente a Gondal) espera com ansiedade a chegada de outros compatriotas seus, 

também eles ansiosos por regressar: 

 

There are brave ships floating back again / That no calm southern port could 

chain / [...] how the hearts of the voyagers beat /to feel the frost-wind blow! // 

[...] It brings them home, [...] / Home to our souls whose wearying sighs / 

lament their absence drear 

 

Ao comparar os climas contrastantes de ‘Gaaldine’ (“Her tropic prairies bright with 

flowers / And rivers wandering free”) e de Gondal (“Gondals mists and moorlands drear 

/ And sleet and frozen gloom”), Mary – consciente da enorme diferença – reconhece ter 

passado uns dias muito felizes naquela “Eden isle”; no entanto, tal como os seus 

companheiros e a própria A.G.A., ela nunca trocaria uma terra pela outra (“What flower 

in Ula’s gardens sweet / Is worth one flake of snow?”).226 

 Os últimos poemas ficcionados de Emily fazem directamente referência às 

guerras civis entre ‘republicans’ e ‘royalists’ que tiveram lugar em Gondal, à rivalidade 

entre facções anteriormente amigas, a actos gratuitos de destruição e de vingança e à 

separação entre amados e pessoas da mesma família.227 É muito provável que o 

                                                                                                                                               
da lareira e de imaginarem e partilharem histórias (mas também no receio comum da partida e da 

separação). 
225 “Thy Guardians are asleep”, 4 de Maio de 1843. Roper e Chitham, pp. 140-141. O facto de M.R. estar 

a dormir sob guarda, sugere-nos que ela possa pertencer à facção inimiga, mas que a abandona por amor a 

Edmund Gleneden e à sua causa (“For true love’s and Gleneden’s sake”). 
226 “MG – For the U.S.” ou “T’was yesterday at early dawn”, 19 de Dezembro de 1843. Cf. Roper e 

Chitham, pp. 144-145 (a ênfase é nossa). ‘Ula’ é um pequeno reino situado na zona sul de ‘Gaaldine’. 

Nesta composição, mais tarde intitulada “North and South”, o amor de Mary Gleneden pela sua terra do 

Norte poderá perfeitamente reflectir um sentimento semelhante de Emily Brontë por Haworth e pelas 

paisagens agrestes do seu Yorkshire. 
227 A informação que temos a este respeito é, novamente, muito fragmentária. Os registos feitos por Emily 

e por Anne Brontë em Julho de 1845 dão-nos apenas as seguintes indicações: “[...] the Royalists who are 

hard driven at present by the victorious Republicans.” (Emily, 30 de Julho); “The Gondals are at present 

in a sad state the Republicans are uppermost but the Royalists are not quite overcome – the Young 
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interesse continuado de Emily por estes temas tenha resultado indirectamente dos 

receios generalizados de uma revolução sentidos pela população inglesa, especialmente 

durante a década a que estes poemas se reportam.228 O poema que prevê a ocorrência 

daquele conflito em Gondal revela-nos o dilema de dois amados que enfrentam a 

eventualidade futura de se virem a encontrar em campos político-militares opostos 

(“One must fight for the people’s power / And one for the rights of Royalty”). ‘D.G.C.’ 

(Desmond Gleneden?) convida a sua companheira, ‘J.A.’ (Juliet Augusteena?), a tirar 

todo o partido possível do momento presente (“Come, the wind may never again / Blow 

as it blows now for us”) pois em breve o amor terá de ceder o lugar à guerra, onde as 

suas respectivas famílias lutarão em facções rivais e eles próprios se tornarão 

inevitavelmente inimigos: 

 

Seas of blood will have parted us / And you must crush the love in your heart 

and I, the love / in mine! / For face to face will our Kindred stand / And as they 

are so we shall be / Forgetting how the same sweet earth has borne and 

nourished all – / [...] And each be ready to give his life to work the other’s fall 

 

Para além da intensidade emocional deste dilema amoroso e humano, o poema possui o 

atractivo suplementar de um refrão musical e de um esquema métrico complexo e 

ousado.229 

 O tema do amor em tempo de guerra, e dos obstáculos que ele tem de enfrentar, 

é dos mais recorrentes em Emily. Uma situação semelhante à descrita anteriormente 

surge mesmo na longa e importante composição “Julian M. and A.G. Rochelle”. No 

entanto, estes dois novos jovens pertencentes a facções inimigas (“Frown my haughty 

sire, chide my angry Dame; / Set your slaves to spy, threaten me with shame”) só se 

reconhecem como amigos de infância (“To own from conquered foe, a once familiar 

name”), e depois como futuros amantes, quando o nobre Julian visita as suas masmorras 

e encontra lá, acorrentada, a bela mas enigmática Rochelle, por quem se apaixona e a 

quem acaba por libertar (“Rochelle, I earned at last an equal love from thee!”). Mas é o 

sublime lamento proferido pela jovem cativa – um discurso delirante descrevendo a 

                                                                                                                                               
Sovereigns with their brothers and sisters are still at the palace of Instruction [...]” (Anne, 31 de Julho). 

Cf. Roper e Chitham, ‘Appendix V. Gondal Records’, pp. 296-297. 
228 Sobre este assunto, consultar o capítulo 1 da Parte II desta dissertação. 
229 “Come, the wind may never again”, 2 de Outubro de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 154-155. Através 

das palavras de D.G.C., Emily descreve habilmente a dura e cega dedicação a uma causa política, cuja 

ambição (de poder?) não recua sequer perante a força do amor: “The chance of war we cannot shun / Nor 

would we shrink from our father’s cause / Nor dread Death more because the hand that gives it may / be 

dear / We must bear to see Ambition rule / Over Love, [...]” (Id. Ibid.). 
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experiência quase mística da libertação pela morte – que, pela sua intensidade 

visionária, parece ter cativado o próprio captor (assim como os leitores de todos os 

tempos) de forma quase encantatória.230 Embora o desejo da morte seja um motivo 

assaz frequente nos poemas que descrevem o longo cativeiro de alguns das personagens 

de Emily, ela assume aqui a forma de visitante – uma presença quase sobrenatural que 

arrebata a alma por ele subitamente possuída: 

 

A messenger of Hope comes every night to me / And offers, for short life, eternal 

liberty – / He comes with western winds, with evening’s wandering airs, / With 

that clear dusk of heaven that brings the thickest stars; / Winds take a pensive 

tone and stars a tender fire / And visions rise and change which kill me with 

desire –  

 

Numa linguagem de crescendo emocional (que é, ao mesmo tempo, espiritual e 

sensual), Rochelle enuncia as várias etapas da sua experiência revelatória – uma visão 

antecipada e antecipadora da morte, na qual os próprios sentidos tomam parte.231 Trata-

se, na verdade, do momento em que lhe é dado testemunhar o intenso conflito entre 

espírito e matéria que precede a morte e, sobretudo, do enorme esforço de libertação do 

primeiro: 

[...] first a hush of peace, a soundless calm descends; / The struggle of distress 

and fierce impatience ends; / [...] Then dawns the Invisible, the Unseen its truth 

reveals; / My outward sense is gone, my inward essence feels – / Its wings are 

almost free, [...] dares the final bound! 

 

Mas, na altura exacta em que o espírito de Rochelle parece estar finalmente prestes a 

libertar-se de um corpo agonizante e acorrentado, o momento visionário termina 

abruptamente e ela sofre o frustrante anti-climax pós-revelatório de retorno à vida: 

 

O, dreadful is the check – intense the agony / When the ear begins to hear and 

the eye begins to see; / When the pulse begins to throb, the brain to think again, 

/ The soul to feel the flesh and the flesh to feel the chain! 

 

                                                 
230 A própria Emily parece ter reconhecido o impacto destes versos ao seleccioná-los para publicação em 

1846, numa versão bastante mais reduzida que foi intitulada de “The Prisoner” (Cf. Roper e Chitham, pp. 

181-183). As estrofes introdutórias do poema original (versos 1-12) seriam publicadas em 1850 com o 

título de “The Visionary” por Charlotte Brontë. Roper e Chitham sugerem que o tema principal do poema 

se baseia nos Discursos de Epictetus: “’We will allow those only to be free who do not endure captivity; 

but as soon as they are taken, die, and escape’” e que “the captivity of the prisoner becomes a metaphor 

for the confinement of soul in body” (Cf. The Poems of Emily Brontë, pp. 269-270, n. 123; a ênfase é 

nossa). 
231 Stevie Davies alude mesmo à semelhança existente entre a experiência ali descrita e a experiência 

sexual: “[...] the threatening visitant had been welcomed and reinterpreted as a liberator, agent of desire 

and arousal [...] a ‘mystical’ experience, expressed in terms which are unashamedly sexual.” Cf. Emily 

Brontë: Heretic, The Women’s Press: London, 1994, pp. 226-227. 
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No final, embora não tendo conseguido a tão desejada libertação pela morte, Rochelle 

consegue inesperadamente, e através do seu discurso (expressão feminina), a sua 

própria libertação física. Mas a satisfação da prisioneira perante o generoso acto do seu 

captor serve ironicamente a Emily para comprovar que afinal “Earth’s hope was not so 

dead  heavens home was not so dear”.232 Isto poderá constituir um indício da atitude 

profundamente ambivalente que a autora tem relativamente ao significado da 

experiência visionária (o amor terreno parece estar assim acima do desejo da morte no 

que respeita aos seus respectivos poderes libertadores). 

 O último poema conhecido que Emily escreveu, tal como o seu primeiro, é 

dedicado mais uma vez a Gondal e, mais especificamente, às guerras fratricidas entre 

monárquicos e republicanos. “Why ask to know the date – the clime?” é o relato longo 

(mas, mesmo assim, incompleto) feito por um personagem desconhecido supostamente 

alistado de forma voluntária na facção republicana (“Enthusiast [...] / My alien sword I 

drew to free / One race, beneath two standards fighting, / For loyalty, and liberty”). 

Depois de descrever a devastação provocada pela guerra civil e os horrores por ele 

testemunhados (aspectos que contêm uma crítica friamente mordaz à latente hipocrisia 

humana e ao seu desejo irracional de destruição, conseguida através de uma subtil mas 

poderosa metáfora, ironicamente alusiva às colheitas e ao paradoxal desrespeito pela 

vida), 

Men knelt to God and worshipped crime, / And crushed the helpless even as we 

// [...] But, they had learnt from length of strife – / Of civil war and anarchy / To 

laugh at death, and look on life / With somewhat lighter sympathy. // [...] The 

crops were garnered in the field – Trod out, and ground by horses’ feet / [...] // 

And kneaded on the threshing-floor / With mire of tears and human gore. // [...] 

No harvest time could be more fair / Had harvest fruits but ripened there. 

 

o falante confessa finalmente ter também ele contribuído para o balanço das atrocidades 

cometidas pela facção vencedora (“At first, it hurt my chivalry / To join them in their 

cruelty; / But I grew hard – / [...] I learnt to turn my ears away / From torture’s groans, 

as well as they.”). Ele recorda em particular uma cena terrível que o deixou cheio de 

remorsos (“It is my conscience haunting me”), não pelo sangue derramado mas pela 

                                                 
232 “Silent is the House – all are laid asleep”, 9 de Outubro de 1845. Cf. Roper e Chitham, pp. 176-181 (a 

ênfase é nossa). Maureen Peeck-O’Toole também se apercebeu desta grande incongruência presente no 

poema mais famoso de Emily: “[...] serious flaws in the lyrical characterization of Rochelle [...] when she 

turns out to be more than willing to be set free she is making a mockery of the impassioned speech in 

which her only desire is death. [...] the suspicion arises that she had deliberately set out to cajole Julian 

into setting her free by calculating to impress him with her speech.” (Aspects of Lyric in the Poetry of 

Emily Brontë, Op. Cit., p. 108). 
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falta de piedade por ele repetidamente exibida em relação ao chefe inimigo (“the sin / 

Of stifling mercy’s voice within”), que, por sua vez, mostrou em contraste uma nobre 

compaixão para com o seu algoz antes de morrer (“I will not cause thee equal woe”). 

Daquele acto impiedoso, o cruel mercenário procurou no entanto redimir-se como 

forma de apaziguar a sua consciência atormentada (“his child / I found alive and tended 

well”).233 

 Poucos meses antes da sua morte (em Dezembro de 1848), Emily iniciou a 

escrita de outra versão (mais incompleta ainda) do mesmo poema, “Why ask to know 

what date what clime”, o que significa que o tema a tinha arrebatado de forma 

considerável. Mas talvez haja uma explicação plausível para este obsessivo voltar atrás, 

já que apenas dois meses antes da composição daquele fragmento a onda revolucionária 

tinha assustadoramente deflagrado por toda a Europa, coincidindo com os distúrbios 

sociais e políticos em Inglaterra. É, assim, impossível não associar, por um lado, o 

cenário apocalíptico antecipador daqueles acontecimentos, presente no poema original 

 

Charred beams, and lime, and blackened stones / Self-piled in cairns oe’r 

burning bones / And lurid flames that licked the wood / Then quenched their 

glare in pools of blood – 

 

e, por outro lado, a crítica que Emily faz à humanidade sequiosa de poder e de sangue, 

implícita em ambas as versões, mas mais directa e violentamente sardónica na última 

porque baseada numa realidade muito próxima e recente: 

 

[...] There dwelt our own humanity / power-worshippers from earliest time / 

Feet-kissers of triumphant crime / crushers of helpless misery / Crushing down 

Justice honouring Wrong / If That be feeble this be strong / Shedders of blood 

shedders of tears / Self-cursers avid of distress / yet mocking heaven with 

senseless prayers / For mercy on the merciless 234 

                                                 
233 “Why ask to know the date – the clime?”, 14 de Setembro de 1846. Cf. Roper e Chitham, pp. 184-192 

(a ênfase é nossa). A importância desta composição como o culminar do pensamento crítico de Emily tem 

vindo a ser esporadicamente assinalada (depois de um longo esquecimento), nomeadamente por Jonathan 

Wordsworth em “Wordsworth and the Poetry of Emily Brontë” (Brontë Society Transactions, 16/82, 

1972, pp. 85-91), Mary Visick em “The Last of Gondal” (Brontë Society Transactions, 18/ 92, pp. 1982, 

pp. 75-85) e Stevie Davies em Emily Brontë: Heretic (pp. 240-247). Esta última nota inclusivamente no 

poema uma preocupação de âmbito mais alargado e aprofundadado pelas questões político-sociais: “[...] a 

new alignment with history. [...] A new concern with the relationship between the oppressor and the 

oppressed [...] a universe constructed upon ‘a principle of destruction’ and the corruption of human 

nature. [...] Emily Brontë is writing against the triumphalism of a culture which glorifies arms, the death-

dealing sinners of church and state.” (Op. Cit., pp. 240, 241 e 244). 
234 “Why ask to know what date what clime”, 13 de Maio de 1848. Cf. Roper e Chitham, pp. 192-193 (a 

ênfase é nossa). No seu comentário ao poema original, Davies salienta que “A Shelleyan revolutionary 

ardour had entered her, but so too had his disenchantment with the failure of violent revolutions to 

achieve anything but blood-baths.” (Op. Cit., p. 241). 
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 Nestes derradeiros esforços poéticos, Emily parecia assim ter abandonado 

completamente a sua típica pose de alheamento e dar provas concretas de ter 

reconhecido aquilo que estava errado à sua volta. Ela consegue construir uma crítica 

suficientemente potente, lúcida e directa à violência exercida em nome de um poder ou 

de um credo para inquietar profundamente certas consciências (nomeadamente as de 

suas irmãs). 

 

 Tal como as suas irmãs, Anne Brontë iniciou a sua actividade poética dentro de 

um contexto ficcional partilhado, o que significa que as suas primeiras composições 

conhecidas são todas elas alusivas a acontecimentos e a personagens imaginados. De 

facto, ela só comporia os seus primeiros poemas de inspiração pessoal em 1840, ao 

passo que o primeiro poema ficcionado (assim como o de Emily) surge bastante mais 

cedo, em 1836. Pensamos que Anne tenha escrito à volta de vinte composições 

derivando directa ou indirectamente do mito ‘gondaliano’ 235, um número bastante 

inferior ao de Emily mas, mesmo assim, representando um pouco menos de um terço do 

total da sua obra poética por nós conhecida (59 poemas e fragmentos poéticos). Daquele 

conjunto, treze poemas estão assinados por personagens imaginárias (por vezes, apenas 

designadas pelas suas iniciais), quatro outros contêm nomes próprios ‘gondalianos’ e 

dois outros são de uma inspiração romanesca por demais evidente.236 Tal como 

aconteceu com Emily, eles parecem ter resultado mais de um jogo dinâmico e livre, de 

improvisação oral, do que propriamente de um registo narrativo detalhado (embora, 

existam, como vimos, referências esporádicas às crónicas de Gondal nos diários). No 

entanto, a utilização dos mesmos temas e das mesmas situações (embora não dos 

mesmos personagens) sugere uma definição conjunta e precisa do quadro cronológico 

dos feitos ‘gondalianos’. De facto, na poesia ficcionada de Anne destacam-se sobretudo 

dois tipos de poemas: uns cujo tema principal é o amor romanesco, que encontra 

                                                 
235 Na verdade, consideramos neste estudo apenas dezanove poemas de inspiração especificamente 

‘gondaliana’ (em vez dos vinte e um usualmente atribuídos a Anne), já que “Self-Congratulation” e “Call 

me Away” nos parecem possuir características híbridas ou mistas (embora de assinatura ou contexto 

‘gondaliano’). 
236 Os autores fictícios dos poemas assinados são os seguintes: ‘Marina Sabia’, ‘Alexandrina Zenobia’ 

(‘A.Z.’), ‘Alexander Hybernia’, ‘Zerona’, ‘A.E.’ e ‘E.Z.’. Há ainda uma outra personagem que assina um 

poema por nós considerado híbrido ou misto: ‘Olivia Vernon’. Os poemas que contêm nomes próprios 

‘gondalianos’ são os seguintes: “Verses by Lady Geralda”, “Alexander and Zenobia”, “The Prisoner” e 

“Song – Come to the banquet ...”. Os restantes poemas de evidente inspiração romanesca são: “Song – 

We know where deepest lies the snow” e “Gloomily the clouds are sailing”. 
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obstáculos como a separação e a prisão, e outros inspirados pelas lutas fratricidas entre 

monárquicos (‘Royalists’) e republicanos (‘Republicans’). Mas, ao contrário de Emily, 

Anne não conseguiu encontrar nas convenções ‘gondalianas’ um instrumento tão 

cómodo e flexível, capaz de dar voz aos seus pensamentos, sentimentos e aspirações 

profundas. 

 O quadro ‘gondaliano’ parece ter sugerido inicialmente a Anne algumas 

composições que apresentam apenas laços muito ténues com aquele plano supostamente 

preestabelecido. Elas são “Verses by Lady Geralda”, “Alexander and Zenobia” (os 

primeiros poemas conhecidos) e “The Parting” – I e II (intercalado por três outros 

fragmentos ‘gondalianos’). Aquilo que os caracteriza, para além de uma certa frescura e 

graça juvenil, é sobretudo a temática – de um patético fácil (a melancolia das 

partidas/separações, o amor contrariado e infeliz) e o estilo algo convencional e 

imitativo (de Southey, Scott, Wordsworth e Byron).237 No entanto, neles vislumbram-se 

já indícios de uma voz poética diferente da de suas irmãs, assim como uma visão 

alternativa do relacionamento humano (nomeadamente, do amor). 

“Verses by Lady Geralda” é um longo lamento proferido por uma jovem para 

quem todas as coisas que lhe eram familiares – incluindo a própria natureza (“And why 

is all the beauty gone / From rosy morning skies?”) – já não possuem o encanto e a 

beleza do passado (“O why are things so changed to me?”) e que, ao ver-se só e 

abandonada (os membros da sua família morreram ou então encontram-se longe dali), 

resolve deixar o local onde nasceu (“I will not linger here!”) para se aventurar pelo 

mundo “In search of fair renown”. Embora de evidente contexto ficcional (‘Geralda’ 

faz, por exemplo, referência a um pai morto há já bastante tempo), a composição deixa 

transparecer elementos autobiográficos muito próximos da experiência pessoal da 

autora, tal como a conhecemos, e o seu significado é mais profundo do que aparenta ser 

à primeira vista. 

Para além do cenário natural ser muito reminescente das paisagens em redor de 

Haworth (“the wild winter wind / Rushing o’er the mountain heath, / [...] the pathless 

moor”), incluindo a própria localização alcandorada do Curato (“my lofty home”, “my 

native hill”) 238, existe ainda uma grande identificação entre autora e personagem nas 

                                                 
237 A imitação dos grandes modelos românticos (aliás, uma característica comum às três irmãs) é mais 

aparente em “Verses by Lady Geralda” e “Alexander and Zenobia”. 
238 Edward Chitham salienta, para além disso, o facto de que “The present poem is comparable with 

others of Emily and Anne in beginning with a weather condition or emotion which is likely to have been 



OS LIMITES DE UM ‘UNIVERSO IMAGINADO’  A POESIA DE INSPIRAÇÃO FICTÍCIA E O IMAGINÁRIO DE ANGRIA E DE GONDAL 

 429 

suas circunstâncias de orfãs e de jovens solitárias e sem perspectivas (“left alone // [...] 

spend my days in vain”). A frágil flor que ‘Geralda’ colhe no habitual refúgio do seu 

vale de eleição (“a primrose young and pale”), e que depois rejeita e acaba por 

encontrar já murcha, é também símbolo da sua situação (“I cast that flower away / To 

die and wither there”). Encontrando-se na fase de transição para o estado de adulta 

(Anne tinha dezasseis anos à data da composição), ‘Geralda’ não compreende as 

inevitáveis transformações que se operaram nela e que afectam a sua percepção do 

mundo – a sua ‘visão’ alterada já não é a de uma criança (“What gave me joy before / 

Now fills my heart with misery”). Mas, ao aperceber-se finalmente de que já não é a 

mesma (“my heart is changed alone”), ‘Geralda’ sente-se profundamente deslocada no 

seu meio familiar (“my childhood’s home, / ... all thy joys are gone”) e, ao mesmo 

tempo, desejosa de absorver outras experiências e de exercer a sua influência no mundo 

(“nought can charm my weary heart / Except activity.”).239 

No poema seguinte, “Alexander and Zenobia”, Anne escolhe já um tema 

bastante mais ficcional do que o primeiro mas muito menos revelador das suas próprias 

aspirações pessoais. O tema do amor, e nomeadamente da separação e do reencontro 

entre amados 240 – ao contrário de suas irmãs, que o abordaram em todos os seus 

matizes e nuances, é algo de novo para Anne, que se encontra ainda no limiar de 

Gondal. Imitando o estilo da balada escocesa tradicional 241, o poema relata de forma 

detalhada o encontro entre dois adolescentes num cenário idílico da distante Arábia 

(“Sweet were the breezes and balmy the flowers / And cloudless the heavens above”), 

encontro que é ensombrado pela partida iminente da inconsolável Zenobia de volta a 

Gondal (“grief weighs down my heart / [...] I must return / To distant Gondal’s shore”) – 

a saudosa terra natal de ambos, onde o apaixonado Alexander promete encontrar-se com 

ela (“when your fifteenth birthday comes, / [...] wander to that spring / And sit and wait 

                                                                                                                                               
actually present.” (Cf. The Poems of Anne Brontë. A New Text and Commentary, The Macmillan Press 

Ltd: London and Basingstoke, 1979, “Commentary on the Poems”, p. 166). 
239 “Why, when I hear the stormy breath”, Dezembro de 1836. Cf. Edward Chitham (ed.), The Poems of 

Anne Brontë, 1979, pp. 49-51 (a ênfase é nossa). Sentindo provavelmente que os pontos que ela própria 

tinha em comum com esta personagem eram bastantes e, eventualmente, comprometedores da sua 

privacidade, Anne não voltaria no futuro a introduzir ‘Lady Geralda’ em mais nenhuma composição. 
240 O par amoroso presente neste poema sugere fortemente as páginas consagradas por Byron ao idílio 

que uniu Don Juan à terna Haidée (Cf. Don Juan, in The Works of Lord Byron, The Wordsworth Poetry 

Library: Hertfordshire, 1994, pp. 625-840). Também Southey tinha situado na Arábia o amor entre dois 

adolescentes, Thalaba e Oneiza, em “Thalaba the Destroyer”. 
241 “The form of the poem appears to owe a good deal to traditional (‘border’) ballad, though stanza I is in 

a waltz-like rhythm. The extra couplet in stanza 37 is paralleled in both folk and literary ballads.” Cf. 

Chitham (1979), Op. Cit. (“Commentary on the Poems”), p. 166.  
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for me”). A segunda parte do poema decorre, assim, dois anos depois e num cenário 

completamente diferente (“gently swelling hills”, “giant trees”, “deeply shaded 

groves”), descrevendo a longa e ansiosa espera de Zenobia no local secreto combinado 

(“A little lonely spring / Among Exina’s woody hills”) e o feliz reencontro entre os dois 

amados (“And they are met at last!”). 

Exceptuando alguns pormenores, esta composição está completamente dentro do 

espírito da ficção ‘gondaliana’, não apenas no tema mas também na caracterização dos 

dois personagens e na construção dos cenários onde eles se movem. Tanto um aspecto 

como outro parece obedecer a certos estereótipos aparentemente partilhados pelas três 

irmãs. ‘Alexander’ possui os traços físicos e psicológicos do típico herói romântico 

(“Bold, beautiful and bright; / Soft raven curls [...] / A brow of marble white. // [...] dark 

lustrous eyes.”), que são os mesmos das personagens masculinas de Charlotte 

(‘Zamorna’) e de Emily (‘Fernando De Samara’); por seu lado, ‘Zenobia’ é o protótipo 

da frágil donzela virginal da literatura clássica (a ‘Marian Hume’ de Anne) – “snowy 

neck”, “long bright sunny air”, “deep eyes of watery blue” 242. O clima quente e as 

paisagens exóticas da primeira parte lembram vagamente os de Angria e de ‘Gaaldine’, 

ao passo que os da segunda parte são já aproximados aos que Emily definiu para 

Gondal (“rocky shore”, “mountains blue”, “bluebells”, “wind”, “deer”). Apesar de tudo 

isto, este poema extremamente longo contém algumas peculiaridades e subtilezas que 

lhe são próprias, nomeadamente o estranho contraste de estados de espírito entre os dois 

amados (“He looked to her with joyful smile / But she returned it not.”), a semelhança 

daquela “lonely purling spring” – o simbólico local de encontro – com um sítio em 

Haworth que as três irmãs partilhavam e que nomearam de “The meeting of the waters” 

243 e, finalmente, a surpreendente e esporádica presença de um observador(a) que fala na 

primeira pessoa (“She’s reading and till now I have / Passed unnoticed by. // But see she 

cannot fix her thoughts”).244 A visão que Anne aqui dá do sentimento amoroso não irá 

                                                 
242 É igualmente interessante verificar que este retrato da jovem ‘Zenobia’ não difere muito de uma 

descrição da aparência física da própria Anne Brontë por volta da mesma idade (os treze anos): “[...] Her 

hair was a very pretty light brown, and fell on her neck in graceful curls. She had lovely violet-blue eyes, 

fine-pencilled eyebrows and a clear almost transparent complexion. [...]” (Cf. Juliet Barker, The Brontës, 

1995, p. 195). 
243 A “pequena nascente solitária” parece confundir-se com a cascata de Sladen Beck que Anne e Emily 

teriam baptizado de “Encontro das Águas” (Cf. Juliet Barker, Op. Cit., pp. 220-221). 
244 “Fair was the evening and brightly the sun”, 1 de Julho de 1837. Cf. Chitham, pp. 52-59 (a ênfase é 

nossa). Este é efectivamente um dos poemas mais longos de Anne Brontë, com um total de 68 estrofes. 

No diário de 26 de Junho de 1837, existe um pequeno esboço feito por Emily onde Anne é representada 
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diferir muito daquela que transparece dos poemas ‘gondalianos’ posteriores. Para os 

jovens amantes ‘gondalianos’ de Anne, toda a felicidade se resume a amar e a ser 

amado; assim, o amor é eterno e de uma fidelidade a toda a prova.245 

Uma outra composição que aborda o tema da partida e da separação entre dois 

seres que se amam é “The Parting”. O poema desenvolve-se em forma de diálogo, 

depois de habilmente introduzido o tema da partida iminente (“The chestnut steed stood 

by the gate”), o cenário natural e os dois personagens principais (estrofe 1); quando o 

senhor de Alzerno se despede da sua esposa (Eliza), esta mostra-se inconformada e 

pede-lhe para permanecer um pouco mais: “I will not say farewell. / [...] stay with me a 

little while” (estrofe 2); apesar do tom suplicante do pedido, Alzerno deixa de imediato 

a sua senhora, que se resigna a seguir a veloz montada do marido com o olhar (“by the 

door his lady stood / And watched his rapid flight” (estrofe 3); Eliza persuade-se de que 

o regresso dele será breve, não mostrando por isso a sua dor: “tearless was her eye. / [...] 

My lord will come again.”; no entanto, a narradora antecipa já a tristeza que a espera: 

“the weight of woe / That lies in store for thee.” (estrofe 4), fazendo uma negra previsão 

do futuro daquela: “And years will still keep rolling on, / But thy beloved lord is 

gone.”(estrofe 5). A segunda parte do poema descreve, de facto, a longa, vã e 

atormentada espera da castelã; passados que foram três anos, “She smiles not at the 

summer’s sun / [...] She mourns that she is still alone” (1); só a narradora, na sua função 

de coro trágico, mostra saber quão inútil é aquela espera: “she may wear her life away, / 

But [...] Her noble lord will never come.” (4); quando Eliza desabafa a sua dor devido à 

prolongada falta de notícias, a sua confidente (a própria narradora, Alexandrina), 

enternece-se e finalmente desengana-a, sossegando-a de que não foi por falta de 

constância por parte de Alzerno: “nothing short of death could keep / So true a heart 

from thee” (estrofe 5); mas ela não revela a Eliza “the time and nature of his death.”, 

morte que ela própria teria aparentemente testemunhado (estrofe 6).246 

                                                                                                                                               
como estando a compor este mesmo poema, que levou cinco dias a finalizar (Cf. Chitham, 1979, Op. Cit., 

“Introduction”, p. 32). 
245 De facto, a constância amorosa é muito mais importante para Anne do que para as suas irmãs. Dir-se-

ia que a sua ‘visão’ é de certo modo moralizadora do clima adúltero que paira sobre as criações de 

Charlotte e de Emily. 
246 É interessante verificar que Anne não coloca sequer a hipótese da ausência do senhor de Alzerno se 

dever a outra causa que não a morte; a falta de fidelidade ou de constância amorosa não faz parte do 

universo ‘gondaliano’ de Anne, ao contrário do que sucede com Charlotte e com Emily, cujos heróis 

/heroínas principais se tornam notórios pelos sucessivos casos amorosos. 
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A influência de Shakespeare é aqui bem visível: tal como em Romeo and Juliet, 

vemos dois amados que têm de se separar (pensam eles que por pouco tempo) e existe 

uma analogia no ambiente e nas circunstâncias destas duas cenas. Outra influência é a 

de Scott, já que o poema no seu conjunto evoca irresistivelmente a Idade Média – o 

cavaleiro que se despede da sua dama à porta de sua residência antes de partir para a 

guerra.247 Existe uma semelhança entre a situação de passivo isolamento da castelã e a 

das personagens femininas de Charlotte, assim como uma analogia entre a história da 

morte do senhor de Alzerno neste poema e a de Alexander Ëlbe na poesia de Emily. 

Mas, de resto, “The Parting” basta-se a si próprio no universo ‘gondaliano’ (os seus 

personagens, à excepção de Alexandrina, não voltam a surgir noutras composições).248 

O papel de ‘Alexandrina Zenobia’ neste poema vai muito para além do de autora fictícia 

(é ela quem assina a composição); ela é também narradora omnisciente, coro e ainda 

personagem participante e testemunha. A concentração destas funções numa só 

personagem ficcional é absolutamente inédita, e não só na poesia de Anne. 

Anne só começou propriamente a abordar os temas da prisão e do cativeiro – os 

temas ‘gondalianos’ por excelência – com a composição intitulada “A Voice from the 

Dungeon”. Escrita quando ela se encontrava a estudar em Roe Head, parece exibir 

poucas características suas (tendo sido inicialmente atribuída a Emily) e apresenta um 

nome fictício –‘Marina Sabia’ – que surge apenas esta vez na sua obra. A personagem, 

em nome da qual Anne se nos dirige, encontra-se cativa numa masmorra e faz-nos ouvir 

por um instante a sua voz desesperada (“I’m buried now; I’ve done with life”); o motivo 

da sua prisão parece ter a ver com um reverso de fortuna relacionado com as intrigas 

políticas que agitam o turbulento universo ‘gondaliano’ (“I’ve done with hate, revenge 

and strife”). Incapaz de encontrar no sono o esquecimento para as suas dores 

(“dreamless sleep is not for me”), esta prisioneira é a longo prazo ameaçada por uma 

forma de loucura (“I am grown weary of my mind”).249 Tal como em Emily, o tema do 

cativeiro também poderá reflectir a própria experiência interior de Anne aquando da sua 

estada naquela escola. Mas, ao contrário daquela, o principal motivo de sofrimento não 

                                                 
247 O editor salienta ainda que “The poems are in the literary ballad tradition and are reminiscent of Scott” 

(Cf. Chitham, 1979, Op. Cit., p. 168). 
248 ‘Alexandrina Zenobia’ é a personagem principal, e também a autora fictícia, de pelo menos três outras 

composições de Anne: “The Captive’s Dream”, “The North Wind” e “Verses to a Child”. No entanto, ela 

parece não ter nada a ver com a ‘Zenobia’ do poema anterior. 
249 Este quadro repete-se noutros poemas ficcionados que abordam o mesmo tema, nomeadamente em 

“The North Wind” e em “The Prisoner”. 
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deriva exclusivamente da falta de liberdade sentida pela cativa mas do desespero de 

uma alma condenada a uma solidão sem apelo (“I must live and die alone”), cuja única 

companhia lhe surge em sonhos (visões?) de uma vida anterior: 

 

I dreamt [...] / That all was as it used to be: / [...] a little lovely child / Looked 

up into my face and smiled. // [...] It was my own, my darling boy; / [...] His 

father stood before my eyes; / [...] I thought he smiled and spoke to me 

 

Estes breves instantes de felicidade (“Even in my dungeon I can [...] taste of joy 

a little while.”) revelam-se ilusórios ao serem quebrados bruscamente no momento em 

que ‘Marina’ se apercebe horrorizada que não consegue comunicar com os seus entes 

queridos, parecendo ter perdido o dom da fala (“mute surprise”, “silent ecstasy”, “I 

gazed at him; I could not speak; / I uttered one long piercing shriek.”). Esta 

incapacitação sentida pela alma feminina, no momento crítico em que tem necessidade 

de exprimir os seus sentimentos mais profundos, já tinha surgido de forma muito 

semelhante nos desabafos das heroínas de Charlotte. Mas a crítica implícita de Anne 

não se fica por aqui: ela não se limita a descrever a falta de liberdade desta mulher, que 

procura viver através da única coisa que lhe resta – os seus sonhos. A visão que Anne 

nos transmite é, muito à semelhança da de Emily, uma análise profundamente 

condenatória da sociedade, alargada ao mundo lá fora e aos actos de crueldade física e 

psíquica praticados pelos homens de um modo geral e universal: 

 

I dream of liberty, ‘tis true, / But then I dream of sorrow too, / Of blood and 

guilt and horrid woes, / [...] I dream about the world, but then / I dream of 

fiends instead of men 250 

 

 O poema seguinte, composto em verso branco, é muito semelhante ao anterior 

no tema (o cativeiro) e na situação da heroína (uma ‘visão’ confirma-a incapacitada de 

exprimir os seus sentimentos). De facto, “The Captive’s Dream” parece tratar-se quase 

de uma continuação de “A Voice from the Dungeon”, com a diferença de que a 

personagem que o assina é ‘Alexandrina Zenobia’ e não ‘Marina Sabia’. Encontrando-

se presa numa masmorra (não sabemos exactamente por que motivo), Alexandrina julga 

ver em sonhos o seu amado fiel; mas, ao constatar a mudança fatal que se verificou na 

aparência dele (“He was so changed from what he used to be, / [...] And grief was 

printed on his marble brow”) – provocada, sem dúvida, pela dor de não saber do 

paradeiro da amada, Alexandrina tenta desesperadamente dirigir-lhe uma palavra de 

                                                 
250 “I’m buried now; I’ve done with life”, Outubro de 1837. Cf. Chitham, pp. 60-61 (a ênfase é nossa). 
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esperança (“O how I longed to [...] speak one word of comfort to his mind”). Vendo-se 

subitamente paralisada e sem fala, ela é incapaz de pronunciar sequer o nome dele: 

 

I had no power to speak, / [...] I might not speak a single word; / I might not 

even tell him that I lived / [...] I struggled wildly but it was in vain, / I could not 

rise from my dark dungeon floor, / And the dear name I vainly strove to speak, / 

Died in a voiceless whisper on my tongue 

 

No seu esforço para se libertar da paralisia daquele encantamento, Alexandrina acorda 

(“A dream? Alas it was reality!”); de facto, ela não deixa de ser ‘a cativa’ mesmo em 

sonhos – mas a sua reclusão física é apenas o símbolo de uma limitação mais 

abrangente e perniciosa que é imposta à sua mente. Alexandrina lamenta, por fim, que 

aqueles que a amam tenham de sofrer em vão por sua causa (“O heaven I could bear / 

[...] if there were / No kindred hearts to bleed and break for me!”). Esta nota de 

generosidade expressa no final do poema é característica exclusiva de Anne.251 

 Apenas dois dias depois, Anne escreveria outro poema alusivo ao cativeiro de 

Alexandrina, desta vez intitulado “The North Wind”. Ao ouvir o vento a aproximar-se 

da sua cela, a solitária prisioneira identifica-o de imediato como sendo o ‘Vento Norte’, 

pois reconhece a voz inconfundível desse elemento visitante (“so wild a swell. / Now 

deep and loud [...] / Then faintly dies, / And softly sighs, / And moans and murmurs 

mournfully.”). À medida que o vento personificado surge e desaparece, o ritmo e a rima 

aliterativa do poema como que acompanham o seu som e o seu movimento (“I know its 

language”). Estabelece-se então um diálogo, em que o viajante evoca simultaneamente 

e de forma poderosa a terra natal (“the cherished land / Of thy nativity”) e a infância da 

prisioneira (“a joyous mountain child”). Esta ‘visão’ suscitada em Alexandrina pelo 

som do vento contém um cenário e uma jovem heroína curiosamente muito idênticos 

aos de Emily (na verdade, a Gondal de ‘A.G.A.’): “Thy northern mountains [...] still are 

free, / Still lonely, wild, majestic, bleak and drear, / [...] thou, a young enthusiast, / As 

wild and free as they”. Mas a liberdade que ainda existe naquele sítio primordial já não 

pode ser gozada pela prisioneira, para sempre dela privada (“Confined and hopeless”) – 

a leve ironia implícita na linguagem do vento acaba, assim, por ser friamente 

                                                 
251 “Methought I saw him but I knew him not”, 24 de Janeiro de 1838. Cf. Chitham, p. 62 (a ênfase é 

nossa). Isso mesmo salienta Edward Chitham: “Already we find a note of unselfishness in Anne’s poems 

which confirms her report in ‘Self-Communion’: ‘That heart so prone to overflow / E’en at the thought of 

other’s woe.’” (Cf. Op. Cit., “Commentary on the Poems”, p. 167). 
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determinística e torturante pelo contraste que marca (“The sweet world is not changed, 

but thou / Art pining in a dungeon now, / Where thou must ever be”).252 

 O último poema assinado por ‘Alexandrina Zenobia’ foi intitulado “Verses to a 

Child”. Desta vez, a heroína de Anne, aparentemente abandonada pelo amado fiel 

(‘Florian’) dirige-se à sua filha, ‘Flora’, fazendo dela confidente dos seus pesares. 

Aquilo que despoleta os seus sentimentos e, ao mesmo tempo, a lembrança de um 

passado feliz é a contemplação da sua filha (na qual ela detecta traços seus e de 

Florian): 

The thoughts that in my bosom dwell / Whene’er I look on thee! // [...] a glance 

of thine / Can bring back long departed years / [...] each feature soft and fair / 

[...] Some sweet remembrance bears. 

 

A expressão de alegria infantil de Flora suscita na sua mãe a ‘visão’ de uma cena da sua 

própria infância, em que ela se vê novamente na companhia de Florian e do amor deste 

(“I was a little child again, / [...] And by my side a child like thee / [...] We loved each 

other fondly then”). Alexandrina confessa, no entanto, que nem sequer esse amor tão 

terno conseguiu resistir à implacável passagem do tempo (“I never thought to see the 

day / When Florian’s friendship would decay / Like those of colder men.”). E, no final, 

embora ela aconselhe Flora a não cometer o mesmo erro (ou seja, a confiar cegamente 

na lealdade de quem se ama), é obrigada a reconhecer perante a filha que, apesar de 

tudo, ainda não esqueceu o seu amigo de infância: “This lingering love will not depart / 

I cannot banish from my heart / The friend of childish years”. Curiosamente, o seu amor 

fiel e constante parece aceitar como substituto recíproco do de Florian o amor terno que 

a filha de ambos desinteressadamente lhe oferece (“But though thy father loves me not, 

/ Yet I shall still be loved by thee”). Este artifício poético é interessante porque nos 

revela que, para Anne, o amor-paixão não surge desligado do amor maternal. Além 

disso, o amor ‘gondaliano’ desta fase juvenil é feito normalmente de uma ternura 

infinita e de um sentimento de adoração onde a sensualidade não tem lugar. Anne não 

deixa, por esse motivo, de introduzir a sua crítica (embora subtil): “[...] on life’s 

deceitful sea, [...] human love too soon decays”.253 

                                                 
252 “That wind is from the North, I know it well”, 26 de Janeiro de 1838. Cf. Chitham, pp. 35-36 (a ênfase 

é nossa). Este poema de Anne possui igualmente algumas semelhanças com “To a wreath of snow” de 

Emily (escrito apenas no mês anterior), nomeadamente nos seguintes versos: “I’ve blown the wild 

untrodden snows / In whirling eddies from their brows”. 
253 “O raise those eyes to me again”, 21 de Agosto de 1838. Cf. Chitham, pp. 69-70 (a ênfase é nossa). No 

seu comentário a este poema, o editor refere o seguinte: “Anne visualised the poem as a poem before 
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 Só passados quase três anos, e depois de intercalar seis composições de 

inspiração pessoal ou mista 254, é que Anne retomaria novamente o tom ficcional, 

característico da sua poesia anterior a 1839, com “An Orphan’s Lament”. Os críticos 

tendem a considerar este retorno a Gondal como uma regressão na sua escrita poética, 

que se tinha tornado progressivamente mais pessoal e reflexiva.255 No entanto, uma 

leitura mais detalhada daquele poema mostra que Anne tinha atingido uma certa mestria 

na análise do sentimento de amor filial e maternal – um tema que continuava a 

interessar-lhe. Ela introduz ali igualmente um novo autor fictício (e um novo 

personagem) – ‘Alexander Hybernia’ (‘A.H.’) que, ainda criança, chora a morte 

relativamente recente de sua mãe. O poema descreve de forma comovente e invulgar, 

para uma criança, o sentimento de saudade e de perda profunda e irreparável do amor 

único de uma mãe. Numa primeira parte, reminescente do famoso lamento elegíaco de 

Emily, “Remembrance”, Alexander evoca o desaparecimento daquela que ele se recusa 

a esquecer e a passagem inexorável do tempo, registada de forma pungente de estação a 

estação: 

She’s gone – and twice the summer’s sun / has gilt Regina’s towers, / And 

melted with Angora’s snows, / [...] Two summers springs and autumns sad / 

Three winters cold and grey – / And is it then so long ago / That wild November 

day! 256 

 

Numa segunda parte, ele afirma que o facto de ser ainda criança não o impede de sentir 

a sua dor de forma intensa (“They say [...] / That childish grief [...] / Is only for a day,// 

[...] It is not thus with me.”). E, na parte final, Alexander dirige-se directamente a sua 

mãe, lamentando o vazio deixado pelo seu amor e o seu afecto e ainda uma certa 

cumplicidade que só ela conseguia transmitir: “No feeling rose within my heart / But 

thou couldst read it there. // [...] Thy loss can never be repaired; / [...] Where shall I find 

a heart like thine?”. Apesar de ela própria não ter tido a possibilidade de conhecer o 

                                                                                                                                               
fitting it into a Gondal context. [...] The impression is left that, at this stage of Gondal, Emily and Anne 

had no firm idea of the overall plot, and added episodes at liberty.” (Cf. Op. Cit., p. 168). 
254 São elas: “A Fragment” (ou “Self-Congratulation”), “The Bluebell”, “Lines Written at Thorp Green” 

(ou “Appeal”), “Oh, they have robbed me of the hope”, “Farewell to thee! But not farewell” e 

“Retirement”. 
255 Essa é, nomeadamente, a opinião de Edward Chitham: “The poem ... provides a contrast to the 

transitional poem written one year before. [...] is an anachronism [...] returning to the subject and tone of 

pre-1839 work.” No entanto, ele afirma logo a seguir que “The orphan theme is recurrent in Brontë prose 

and verse.” (Cf. Op. Cit., pp. 172-173) 
256 Notar a extraordinária semelhança temática, de ritmo, de tom e de fraseamento entre a primeira parte 

deste poema de Anne e o poema de Emily (o lamento amoroso de Rosina junto do túmulo de Brenzaida): 

“ [...] Cold in the earth, and fifteen wild Decembers / From those brown hills have melted into spring – 

Faithful indeed is the spirit that remembers / After such years of change and suffering!” 
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amor de uma mãe, Anne consegue aqui descrever com toda a fidelidade a sua ‘visão’ 

deste sentir único, profundamente pessoal e íntimo.257 

 A um novo interregno (com a duração de três anos) na escrita de poemas 

alusivos ao ciclo ‘gondaliano’, em que Anne se dedica sobretudo à composição de 

poemas relacionados quer com a sua experiência como preceptora em Thorp Green quer 

com preocupações de ordem religiosa, segue-se o esporádico “The Student’s Serenade”. 

Novamente assinado por ‘Alexander Hybernia’, agora provavelmente um estudante 

detido num dos ‘Palaces of Instruction’, o poema descreve o modo como a concentração 

forçada no estudo o parece perseguir mesmo em sonhos (“[...] my spirit did not rest, / 

[...] before my dreaming eyes / still the learned volumes lay”). O pesadelo contém, na 

verdade, uma simbólica ‘visão’ dos receios mais profundos do jovem estudante, que se 

imagina literalmente preso aos sinistros volumes e incapaz de se libertar (novamente, a 

paralisia), ao mesmo tempo que os seus ‘tutores-carcereiros’ se riem dele (“And I could 

not close their leaves / And I could not turn away. / While the grim preceptors laughed / 

And exulted in my woe”). O restante poema apresenta muitas semelhanças com uma 

composição de Emily – “E.G. to M.R.”, também uma serenata. A brisa nocturna acaba 

por despertar Alexander, convidando-o para um deambular no seio da natureza invernal 

(“lhe mountain’s bosom free”), para a partilha de cujo momento estimulante e libertador 

ele corre em busca da sua inseparável amada (“this waste of virgin snow / To my sight 

wilt not be fair / Unless thou wilt smiling come, / Love, to wander with me there.”). 

Esta jovem (‘Maria’), a quem ele dirige o seu entusiástico apelo, assemelha-se muito a 

Emily Brontë no seu gosto por um cenário nocturno de Inverno (“I know thou woulst 

rejoice / To inhale this bracing air, / [...] O’er those wintry wilds alone / Thou wouldst 

joy to wander free”). Por intermédio de Alexander, Anne exprime igualmente o seu 

desejo pessoal de voltar a compartilhar esses momentos mágicos de comunhão com a 

natureza (“... that bliss be shared with me.”).258 

                                                 
257 “She’s gone – and twice the summer’s sun”, 1 de Janeiro de 1841. Cf. Chitham, pp. 78-79 (a ênfase é 

nossa). 
258 “I have slept upon my couch”, Fevereiro de 1844. Cf. Chitham, pp. 98-99 (a ênfase é nossa). O editor 

faz o seguinte comentário a este poema: “The poem seems to begin in actuality and ‘modulate’ to Gondal 

[...] At this period Anne was purchasing and annotating Latin and German books, and she may be 

referring to herself in the title. This is one of very few Gondal poems written at Thorp Green. [...] The 

poem may reflect a wish on the part of Anne to be able to contact the distant Emily.” (Op. Cit., n. 29, p. 

179). 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 438 

 Depois de ter revertido de novo, e durante alguns meses, para a escrita de 

poemas de inspiração exclusivamente pessoal (cinco composições ao todo) 259, Anne 

retoma as aventuras do seu novo herói em “Lines inscribed on the wall of a dungeon in 

the southern P. of I.” e também o tema do cativeiro. Desta vez, Alexander encontra-se 

mesmo preso (não sabemos por que razão) e a visão premonitória do poema anterior 

concretiza-se aqui de forma célere e irreversível. Consciente de que lá fora toda a 

natureza se agita e rejuvenesce enquanto ele próprio jaze enclausurado numa escura 

masmorra 260 – dilema torturante que parece dar uma satisfação sádica aos seus 

carcereiros, Alexander prefere ainda assim pensar que estes nada sabem da sua 

verdadeira preocupação relativamente à constância da sua amada (‘Maria’?): 

 

They thought while I in darkness lay, / ‘Twere pity that I should not know / 

How all the earth is smiling gay; / [...] could they better read my heart, / They’d 

tell me, she was smiling too. 

 

A sua obsessão em saber como ela se comporta na sua ausência fá-lo ter uma ‘visão’ 

(“Methinks I see her even now”), em que ele a imagina feliz e brilhante como sempre, 

rodeada de admiradores que parecem beber as suas palavras espirituosas (“Unmarred by 

grief [...] sparkling wit [...] others in its sound rejoice, / And taste the joys I must not 

know”). Cheio de ciúmes e atormentado por dúvidas lacerantes, Alexander pergunta-se 

se ela alguma vez se detém para pensar nele e no seu cruel destino (“Has she no tear for 

him that lies / In dungeon gloom, so far below?”), para lhe dirigir uma reconfortante 

missiva (“Nor [...] a line / That her beloved hand might write”), ou então se o seu 

sofrimento lhe é completamente indiferente.261 

 Só aproximadamente um ano – e sete poemas de inspiração pessoal ou mista 262 

– depois, é que Anne estaria novamente disposta a embarcar no mito partilhado com 

                                                 
259 São os seguintes: “Home”, “Yes thou art gone”, “Memory”, “Fluctuations” e “A Prayer”. 
260 Existe uma semelhança entre este poema de Anne e “M.A. Written on the Dungeon Wall – N. C.” de 

Emily: em cada um dos poemas o primeiro pensamento da personagem cativo vai para o vento, símbolo 

evidente da liberdade perdida; o início do poema de Emily apresenta ainda uma analogia singular com o 

de Anne. 
261 “Though not a breath can enter here”, 16 de Dezembro de 1844. Cf. Chitham, pp. 106-107 (a ênfase é 

nossa). O editor faz a seguinte ressalva ao poema: “The Gondal date, ‘April 1826’, may be a disguise for 

a poem related to Anne’s own experience, [...] Speculation that the poem may concern Branwell is 

impossible to support objectively [...] a date ... suggests that Emily and Anne had by now chronicled 

Gondal [...]” (Op. Cit., n. 35, p. 182). De facto, alguns aspectos presentes no poema coincidem com os 

fragmentos conhecidos do romance entre Branwell Brontë e Mrs Robinson: a oposição familiar, o 

carácter da amada, o ciúme e o sofrimento causado pela falta de correspondência da parte dela. 
262 As composições escritas durante este intervalo, de Dezembro de 1844 a Setembro de 1845, são as 

seguintes: “Call me Away”, “Night”, “The Arbour”, “O God! If this indeed be all”, “Dreams”, 

“Confidence” e “Views of Life”. 
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Emily. “Song” é um poema inserido no contexto das lutas fratricidas entre ‘Royalists’ e 

‘Republicans’ e, por esse motivo, de carácter mais público do que privado (na realidade, 

trata-se de um cântico de vitória republicano). Nele, é-nos descrita uma mudança na 

situação política de Gondal: os rebeldes republicanos passaram a vencedores e de 

perseguidos a perseguidores da facção monárquica; esta inversão de situações foi total, 

como nos descreve o herói (o falante do poema): 

 

[...] where we late were hunted, there / Our foes are hunted now. // We have 

their princely homes, and they / To our wild haunts are chased away 

 

A vingança dos actuais detentores do poder será levada até às últimas consequências, ou 

seja, até à morte ou aniquilação das forças inimigas – “Small respite will they find until 

/ They slumber in their graves.” A certeza da concretização deste objectivo mostrada 

pelo sujeito baseia-se, segundo ele, no conhecimento íntimo dos locais onde os outros se 

escondem (“We know where deepest lies the snow, / And where the frost-winds keenest 

blow”, “Dark woods and desert caves”) e, sobretudo, no hábito adquirido nas suas vidas 

errantes de proscritos (“We long have known and learnt to bear / The wandering 

outlaw’s toil and care”). No entanto, este herói de Anne afirma preferir ser a lebre 

constantemente acossada e perseguida do que o cão do caçador que a persegue (“I 

would rather be the hare, / That crouching in its sheltered lair / Must start at every 

sound; / [...] Than be the hunter’s hound”). Ao fazer, embora indirectamente, a apologia 

de uma vida incerta e difícil mas livre e natural, este herói ‘gondaliano’ parece dar voz 

às influências românticas absorvidas por Anne.263 

 Anne parece ter escrito mais três poemas alusivos ao conflito entre republicanos 

e monárquicos: uma outra “Song”, “The Prisoner” e “I Dreamt Last Night”, 

naturalmente agrupados entre si e todos eles contendo falantes masculinos. Tal como 

acontece com os poemas de Emily relativos a este ciclo, que também abordam a 

violência guerreira, a vitória ou a derrota, a liberdade ou a tirania, eles não exprimem 

propriamente o pensamento político da sua autora nem mostram sequer uma reflexão 

                                                 
263 “We know where deepest lies the snow”, 3 de Setembro de 1845. Cf. Chitham, p. 121 (a ênfase é 

nossa). O editor faz o seguinte comentário: “In the twenty-one lines of the poem there are only seven 

endings. The vocabulary and context are Gondal, but the contrast between the first two stanzas and the 

third should be noted.” (Op. Cit., n. 43, p.187). Tal como Emily, Anne teria sido influenciada pela obra de 

Walter Scott, que apresenta uma visão idealizada da vida dos proscritos (nomeadamente no romance Rob 

Roy e no poema Rokeby). 
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política ordenada. Muito embora as “Songs” sejam cantos de vitória republicanos 264, 

Anne não parece tomar partido por nenhuma das facções, preferindo fazer observações 

de carácter moral. Neste universo ‘gondaliano’, o próprio conceito de liberdade é pouco 

convencional: muito mais que o resultado de uma mudança de leis, é a liberdade do 

homem que vive longe da sociedade, numa natureza ela mesma livre; é a liberdade 

incerta e ao mesmo tempo preciosa dos rebeldes e dos proscritos. 

Isto mesmo sobressai do poema seguinte, “Song”, o cântico que confirma a 

triunfante vitória dos republicanos. Anne descreve o modo como perante o apelo 

entusiástico para que todos os vencedores festejem a vitória sobre a facção tirana e a 

liberdade recuperada (“[...] sing of Victory! / [...] The Tyrants are o’erthrown; the Land 

is free!”), o sujeito poético afirma preferir pensar na vida sem restrições e em contacto 

directo com a natureza que viveu até esse momento – e que está agora prestes a acabar: 

 

[...] But I would rather press the mountain heath, / With nought to shield me 

from the starry sky, / And dream of yet untasted victory [...] – and feel that I am 

free! 

 

A libertação de Gondal pela facção republicana rebelde é anunciada através de 

expressões que poderiam denotar um certo idealismo político (“The oppressed have 

risen to redress their wrongs”, “[...] the reign to see / Of Justice, linked with Glorious 

liberty”); no entanto, estas não parecem tratar-se mais do que frases feitas ou 

generalidades previsíveis sobre o amor da justiça e da liberdade, a revolta legítima dos 

oprimidos e o derrube dos tiranos. As personagens destes poemas, profundamente 

mergulhados na violência e no desejo de vingança (“In praise of deadly vengeance lift 

your voice, / Gloat o’er your tyrants’ blood, your victims’ woes.”), colocam 

interrogações sobre o sentido profundo dos seus actos e servem um certo propósito 

crítico na reflexão moral de Anne. A mensagem implícita é a da defesa de uma 

liberdade primordial inofensiva, presente no discurso entusiasmado do sujeito, 

 

I’d rather listen to the skylarks’ songs / [...] To range the mountains wild, / [...] 

With limbs unfettered, conscience undefiled, / And choosing where to wander, 

where to rest! 

 

em detrimento de uma liberdade meramente constitucional, construída sobre sangue 

fraterno derramado numa guerra civil (“It may be pleasant, to recall the death / Of those 

                                                 
264 O título “Song”, também frequentemente usado por Emily nos seus poemas, esteve muito em voga no 

final do século XVIII e princípios do século XIX e foi usado por poetas como Shelley, Moore, Clare, 

Coleridge, Keats e Scott. 
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beneath whose sheltering roof you lie”). No final do poema, o sujeito parece reflectir a 

visão crítica da autora sobre a liberdade que é fruto de uma revolução violenta, numa 

alusão metafórica e simbólica: 

 

‘Our flower is budding’ – [...] what glorious thoughts it stirred! / ‘Twas budding 

then – Say has it blossomed now? / Is this the end we struggled to obtain? 

 

A flor da liberdade despontou mas não foi capaz de florescer, gorando assim as 

esperanças de quem ansiava por uma liberdade sem restrições, genuína e verdadeira (“O 

for the wandering Outlaw’s life again!”).265 

 Um outro poema de Anne conta precisamente a trágica história de um 

prisioneiro – ‘Orlando’, supostamente pertencente à facção republicana – que, depois de 

ter passado muitos e terríveis anos de cativeiro nas masmorras monárquicas (“[...] he 

has lived so long enthralled / Alone in dungeon gloom”), é finalmente libertado pelos 

seus antigos companheiros de luta – agora no poder (“Revenge and liberty! / Your foes 

are dead, And we are come / At last to set you free.’”). Mas, apesar deste feliz 

desenlace, o poema não mostra nenhuma espécie de optimismo ou de fé nesta mudança 

de poder político. A notícia da vitória parece ter chegado tarde demais para o pobre 

cativo que tinha, entretanto, perdido por completo a razão (“Lost in a maze of 

wondering thoughts”) devido aos sofrimentos suportados (“[...] he has lost regret and 

hope”), mas em cuja surpreendente reacção à sua libertação estende o dedo acusador à 

humanidade de um modo geral (“[...] all mankind are gone. / For they were all my 

deadly foes”). Para além desta crítica subjacente na visão moralizadora de Anne, o 

poema contém uma descrição bastante bem conseguida do processo de progressiva 

alienação da mente do prisioneiro – perseguido por todo o tipo de visões, que o parecem 

conduzir a uma paradoxal forma de lucidez: 

 

It was not madness quite; / It was a fitful flickering fire, / A strange uncertain 

light. // [...] Strange fancies now and then / Had filled his cell with scenes of life 

/ And forms of living men. // [...] Such wildering scenes, such flitting shapes / 

As feverish dreams display 266 

                                                 
265 “Come to the banquet – triumph in your songs!”, 4 de Setembro de 1845. Cf. Chitham, pp. 121-122 (a 

ênfase é nossa). 
266 “A prisoner in a dungeon deep”, poema não datado. Cf. Chitham, pp. 126-128 (a ênfase é nossa). O 

editor refere o seguinte: “This draft, [...], constitutes part of the evidence for Anne’s methods of working. 

It is undistinguished and was perhaps retained for the list of Gondal characters. Dating is very hazardous: 

the abcb rhyme scheme is consistent with a date before 1842 [...] Anne’s early Gondal period [...]” (Op. 

Cit., n. 48, p. 189). Não concordamos com a afirmação feita por Chitham de que este poema de Anne é 

banal, vulgar ou medíocre; na análise por nós feita damos a entender precisamente o contrário. 
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 O último poema que faz uma referência mais ou menos directa à guerra civil em 

Gondal é bastante longo e foi intitulado “Z ----- ’s Dream”. Trata-se da meditação de 

um homem – um lutador pela causa do seu país (supostamente da facção republicana) – 

escolhido pelo destino para cumprir sózinho um dos actos importantes do drama 

colectivo (“That crowning object of my life”); ‘E.Z.’ é, no entanto, confrontado com um 

drama individual depois de ter matado o seu amigo de infância em nome da salvação do 

seu povo. Este herói, ainda activo em todo o tipo de feitos e bravuras (“... higher aims ... 

still prevail, / For I must perish ere they fail”), esquece por momentos o tempo presente 

feito de lutas e ambições para relembrar o sonho da noite anterior: 

 

[...] My present heart and soul were not: /[...] A moment’s sleep [...] made me 

what I used to be. / [...] No guilty stain was on my mind; / My heart was full of 

truth. / [...] (so real did seem / This strange, untrue, but truthlike dream;) 

 

Nesse sonho-visão, o combatente volta ao seu tempo de criança feliz e despreocupada 

(“My boyhood’s heart was mine again”) e evoca uma cena em que ele e o seu amigo de 

infância vagueiam pelas montanhas de Gondal em busca de desafios (“My rough 

pastimes he would share, / And equal dangers loved to dare”). Mas ele recorda 

sobretudo a relação pura de amor e amizade existente entre os dois (“earnest mirth, / 

And truthful love”) e a sua própria tentativa desastrada de o mostrar (“I seized him in 

my boisterous mirth; / I bore him struggling to the earth”), que termina com eles a 

fazerem as pazes (“A smile – a laugh – and all was well”).267 Ao acordar deste sonho, 

E.Z. rebusca a sua consciência e inquire-se sobre o modo como os melhores amigos de 

infância se puderam transformar em inimigos de morte (“And dearest friends turn 

deadliest foes”) e como ele próprio foi capaz de tirar a vida ao outro de forma violenta e 

sem escrúpulos (“watched, without a tear, / His dying agony”). Por breves momentos, 

ele rende-se a um remorso e a um pesar profundos (“Wept, like a woman o’er the deed / 

I had been proud to do”), mas depressa se recompõe ao pensar no muito que ainda tem 

para fazer (talvez até voltar a matar) em prol da sua nobre causa: (“onward I must press 

                                                 
267 Vários autores têm notado o sucesso e a qualidade desta passagem que descreve o ‘sonho’ de ‘E.Z.’, 

nomeadamente Harrison e Stanford: “The insight into the physical tenderness [...] in this powerful 

platonic relationship (...) is an unusual achievement for a young woman poet. [...] the understanding 

which she shows for the trial of strength between the two friends (an archetypal form of communion 

exclusive almost to the male) [...] high animal spirits, boyish aggressiveness, the urge to power, and 

physical affection too shy to show itself save in mock combat – have all been exquisitely identified by 

Anne.” (Cf. Anne Brontë. Her Life and Work, Methuen: London, 1959, p. 80). 
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/ [...] this work of strife, / [...] Will call for many a victim more / [...] The cause must 

prosper if I live”).268 

 Ao mostrar-nos a reflexão moral de um homem mergulhado numa luta cega e 

atormentada (com os outros e consigo próprio), cujo interesse dramático e psicológico é 

inegável, Anne (tal como Emily) mostra ter sofrido a influência da tragédia 

shakespeariana e, nomeadamente, de Macbeth. O poema também possui algumas 

reminiscências de um tema bastante comum na literatura e no imaginário de todos os 

tempos – o tema dos irmãos inimigos (igualmente presente na obra de Charlotte e de 

Emily).269 Ele é a prova de que Anne Brontë soube exprimir de forma admirável a sua 

identificação com as personagens masculinas que povoam Gondal (aproximadamente 

dez dos seus poemas alusivos a esta saga são efectivamente falados quer por sensíveis 

rapazes enamorados e/ou aprisionados quer por combatentes rebeldes endurecidos). 

 Outro grupo poético, constituído também por quatro composições, parece 

abordar novamente o tema do amor e da separação entre dois amados – ‘Z.Z.’ ou 

‘Zerona’ e ‘A.E.’ (‘Albert Exina’?) – pertencentes a famílias rivais ou mesmo inimigas 

(provavelmente no contexto da guerra civil), que se opõem ao relacionamento entre os 

seus filhos. No primeiro poema alusivo a estes novos personagens – “Parting Address 

from Z.Z. to A.E.”, Zerona despede-se do seu amado, a quem jura eterna fidelidade, 

apesar da oposição dos seus pais. O ambiente de hostilidade familiar que caracteriza 

alguns poemas (‘gondalianos’ e não só) de Anne e de Emily (por exemplo, “Silent is the 

House – all are laid asleep”), constitui um eco mais ou menos consciente de Romeo and 

Juliet. Esta composição é falada pela própria Zerona: num gesto de amor e compaixão, 

ela pede ao seu amado que não chore a longa separação a que são forçados (“weep not”, 

“do not droop”, “(Though banished long from thee)”) e que seja forte no seu sofrimento 

futuro que ela por sua vez também o será (“I’ve steeled my mind / Sorrow and strife to 

greet”). Do mesmo modo que ela não receia que A.E. a esqueça ou lhe seja infiel no 

                                                 
268 “I dreamt last night; and in that dream”, 14 de Setembro de 1846. Cf. Chitham, pp. 136-139 (a ênfase é 

nossa). O editor faz o seguinte comentário: “The purely masculine subject matter of the poem and the 

accuracy with which relations between young boys are handled [...] suggests that it may be based on a 

consideration of Branwell’s situation at the time [...] If so, a possible origin for the fight recalled to mind 

by the ‘dreamer’ is that between Branwell and Hartley Merrall [...]” (Op. Cit., n. 53, p. 192). 
269 Este tema foi directa ou indirectamente abordado não só nas obras dramáticas de Shakespeare (como, 

por exemplo, As You Like It, Hamlet, Lear ou The Tempest) mas também em Christabel de Coleridge e 

Rokeby de Scott. Outros exemplos eventualmente acessíveis às Brontë estão representados por La 

Thebaïde ou les Frères Ennemis (1664) de Racine e Die Braut von Messina (1803) de Schiller. Charlotte 

tinha explorado o tema dos ‘irmãos rivais’ em Angria (Charles e Arthur Florian Wellesley; Edward e 

William Percy) e depois em The Professor (os irmãos Crimsworth). 
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amor (“I do not fear thy love will fail, / Thy faith is true I know”), Zerona também 

reafirma a sua própria e inabalável constância amorosa (“I will not break my vow! // [...] 

Death alone can tear / This faithful heart from thee”), mesmo perante a visível oposição 

dos seus progenitores (“he may frown, and she may sigh”). Parecendo não possuir 

aparentemente nada de especial, este poema revela um interessante e marcado contraste 

na inversão dos papéis (masculino e feminino) dos heróis: enquanto Zerona se mostra 

virilmente corajosa e determinada, A.E. exibe todos os traços tradicionalmente 

efeminizantes: choro fácil e fragilidade (“thy strength is frail / For such a life of woe”). 

Este relacionamento invertido poderá ter sido sugerido pelo de ‘A.G.A.’ e ‘Alfred 

Sidonia’ nos poemas de Emily.270 

 O poema seguinte deste ciclo – “Mirth and Mourning”, é o diálogo entre uma 

Zerona inconsolável (o seu amado encontra-se preso) e outro(a) falante que tenta em 

vão animá-la. A beleza do dia de Verão e a alegria dos seus companheiros em vez de a 

contagiarem e fazerem-na esquecer o seu pesar, parecem pelo contrário agravar a sua 

tristeza (“I always feel the deepest gloom / When day most brightly shines”). Isto 

porque Zerona sente profundamente o contraste entre a sua situação e a do seu amado 

cativo (“If he must sit in twilight gloom, / Can I enjoy the sight / Of [...] sunshine 

bright?”). Ela é moralmente incapaz de apreciar o que a rodeia sabendo que aquele está 

a sofrer por sua causa naquele preciso instante (“O! If my love must suffer so – / And 

wholly for my sake – / What marvel that [...] my heart should break!”). A composição 

vai, assim, avançando através de uma série de paradoxos e contrastes até atingir o pico 

emocional, onde Zerona lamenta finalmente as vidas desperdiçadas e as expectativas 

goradas de ambos (“I think of all [...] that might have been. // [...] What waste of youth, 

what hopes destroyed”). O carácter trágico, sofredor e frágil do personagem masculino 

confirma-o como se tratando muito provavelmente de ‘A.E.’ mais uma vez: 

 

Those sparkling eyes, that blessed me so, / Are dim with weeping now; / And 

blighted hope and burning woe / Have ploughed that marble brow. 271 

                                                 
270 “O weep not, love! each tear that springs”, 1 de Outubro de 1845. Cf. Chitham, pp. 125-126 (a ênfase 

é nossa). O editor faz o seguinte comentário ao poema: “A rather undistinguished piece of Gondal fiction, 

this poem exemplifies Anne’s ‘regressive’ period of 1845-6 during which her poetry seems mainly 

motivated by a wish to retain an interest which could link her to Emily. [...]” (Cf. Op. Cit., n.47, p. 188). 

De facto, a influência de Emily nesta composição verifica-se na própria utilização de certas expressões 

retiradas de “Silent is the House ...”: “Frown my haughty sire, chide my angry Dame; / Set your slaves to 

spy, threaten me with shame”, embora esta composição seja de data ligeiramente posterior. 
271 “’O cast away your sorrow”, 15 de Julho de 1846. Cf. Chitham, pp.130-131 (a ênfase é nossa). O 

editor faz o seguinte comentário: “The title of this poem seems to have been borrowed from Chapter 18 of 
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 Apenas alguns dias depois, Anne escreveria a resposta de ‘A.E.’ a este lamento 

da sua amada. Intuindo correctamente que Zerona se recusava a apreciar as belezas da 

natureza na sua ausência, ‘A.E.’ tenta agora convencê-la da inutilidade de tal postura no 

que lhe diz respeito (“Thou canst not ease the burden, Love, / By adding still thine 

own.”) e do seu desejo sincero de que ela possa gozar tudo aquilo que a rodeia sem 

sentir remorso algum (“It is my only comfort / To think, that unto thee / The sight is not 

forbidden”). Ele pede-lhe, pelo contrário, que não repudie de forma nenhuma essa 

comunhão com a natureza pois ela servirá para que as suas almas separadas possam 

igualmente comungar numa partilha espiritual. Anne concretiza, deste modo – 

sublimemente inspirador, a ‘união’ entre os dois jovens amados: 

 

O, scorn not Nature’s bounties! / My soul partakes with thee. / Drink bliss from 

all her fountains, / Drink for thyself and me! / Say not, ‘My soul is buried / In 

dungeon gloom with thine;’ / But say, ‘His heart is here with me; / His spirit 

drinks with mine.’ 

 

Esta ‘visão-declaração’ de um amor tão intenso que chega a ultrapassar as 

convencionais barreiras de espaço e que é, além disso, profundamente generoso e 

abnegado na sua essência, não fica muito atrás da declaração amorosa de A.G.A. no 

famoso poema de Emily (que não possui, no entanto, essa marca de generosidade que 

caracteriza o amor verdadeiro).272 

 Numa última composição assinada novamente por ‘A.E.’ e significativamente 

intitulada “Power of Love”, Anne deixa-nos a sua visão mais intensa e completa deste 

sentimento, capaz por si só de transpor todas as barreiras colocadas no seu difícil mas 

glorioso caminho. ‘A.E.’ começa efectivamente por se dirigir ao Amor personificado, 

mostrando profunda admiração pelo seu poder inigualável ao enfrentar sozinho as 

terríveis forças da Morte, da Loucura e do Desespero, também personificadas 

(precisamente aquelas que o infeliz amado não consegue combater sozinho): 

 

                                                                                                                                               
Agnes Grey [...] the possibility that the conversation is based on one which took place between Anne and 

Emily, [...] mourning in sympathy with Branwell.” (Cf. Op. Cit., n. 50, p. 190-191). 
272 “Weep not too much, my darling”, 28 de Julho de 1846. Cf. Chitham, pp. 132-133 (a ênfase é nossa). 

O editor refere que “The image of the moon ‘deformed’ by the prison bars is a striking one. [...]” (Cf. Op. 

Cit., n. 51, p. 191). A presença inspiradora da ‘lua’ e do ‘vento’, também recorrente na poesia de Emily, é 

a prova do poder que a natureza tem de unir as almas irmanadas pelo amor ou pela amizade: “That moon 

upon her spirit / Sheds sweet, celestial balm”, “when I [...] hear the louder swelling / Of the soul-inspiring 

breeze”. 
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Love, indeed thy strength is mighty / Thus, alone, such strife to bear – / Three 

‘gainst one, and never ceasing – / Death, and Madness, and Despair! 

 

 ‘A.E.’ reconhece que se não fosse a intervenção daquele poderoso sentimento, o seu 

frágil ser teria sucumbido às maldições que usualmente se apoderam dos homens 

perseguidos como ele (“But for love, [...] Heart and soul had sunk subdued”). Assim, de 

cada vez que ele se encontrou no limiar quer da morte (“Longing to repose in peace”), 

quer da loucura (“my mind began to wander”) ou mesmo do desespero total (“Despair 

had crushed me down”), a imagem da sua amada veio em seu auxílio (“those hands 

outstretched to save me”, “shook my spirit free”) e o amor desta concedeu-lhe a firmeza 

e a coragem necessárias (“Roused to newborn strength and courage”) para enfrentar o 

cruel destino que os separa. Na verdade, a visão de ‘Zerona’, e da força interior por esta 

possuída, é que libertou o espírito mais fraco de ‘A.E.’: 

 

That loved voice so loudly prays me, / ‘For my sake, keep hoping on,’ // [...] 

And a voice of matchless music / Murmurs ‘Cherish life for me!’ 

 

Tal como acontece no poema de Emily, “Julian M. and A. G. Rochelle”, o poder do 

amor sobrepõe-se a tudo o resto, mesmo à visão libertadora da morte (imagem de 

libertação tão apreciada por Emily mas aqui implicitamente criticada por Anne: “a 

glance of fond reproval / Bids such selfish longings flee”), que aliás não se coaduna 

com a moral optimista da irmã mais nova.273 

 No seu último poema ficcionado, “Gloomily the clouds are sailing”, Anne não 

identifica o sujeito poético e nem sequer a personagem a quem ele (ela) se dirige – um 

jovem (aliás, quase uma criança). O tema da composição é introduzido através de um 

cenário natural de Outono, em que a desolação e a melancolia dos elementos parece 

reflectir o estado de espírito do rapaz. A sonoridade, presente nas três primeiras 

estrofes, revela-se através de uma cadência lenta e compassada, transmitida 

essencialmente pela repetição do som ‘ing’ e pela aliteração em –l, conferindo ao 

cenário descrito uma impressão real de vento e de chuva (elementos personificados para 

melhor se identificarem com os sentimentos da personagem): “Gloomily the clouds are 

                                                 
273 “Love, indeed thy strength is mighty”, 13 de Agosto de 1846. Cf. Chitham, pp. 134-135 (a ênfase é 

nossa). O editor refere que este é “A second poem by A.E. [...] adapted as part of the Branwell – 

Robinson saga.” (Cf. Op. Cit., n. 52, p. 191). É talvez demasiado rebuscada a aproximação deste poema à 

história de amor entre Branwell e Lydia Robinson. Ele parece aproximar-se muito mais do poema “Julian 

M. and A.G. Rochelle” (9 de Outubro de 1845) de Emily Brontë, quer a nível temático quer na própria 

utilização de certos vocábulos (como ‘foes’, ‘taunting’ e ‘scorn’), podendo constituir até uma ‘resposta’ 

pessoal de Anne às ideias implícitas nesse mesmo poema. 
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sailing / [...] Dolefully the wind is wailing; / [...] the night’s sad weeping / [...] the cold 

rain steeping”. Em consonância com este quadro, surge a descrição do sentir do jovem 

que parece imitar ou reflectir o movimento dos elementos no céu: 

 

One whose years can scarce outnumber / The tears that dew his claspéd hands. 

// [...] Dreary sighs his bosom rending; / Hot tears gushing from his eyes. 

 

O sujeito procura, em vão, consolá-lo através da chamada de atenção para a sua extrema 

juventude, que contrasta visivelmente com a intensidade da dor por ele sentida: “such 

wild, such bitter grieving / Fits not slender boys like thee; / [...] Life with thee is only 

springing”. Como este parece mostrar-se inconsolável mesmo perante aquela tentativa 

(“... he sees no brighter morrow!”), o sujeito acaba por reconhecer – talvez até por 

experiência própria – a justeza da dor provocada por um desgosto amoroso, apesar de 

tudo não nomeado (“He is not too young to prove / All the pain and all the sorrow / 

That attend the steps of love”). Se, no poema anterior, Anne nos mostrou o ‘poder do 

amor’ para produzir o bem, neste ela descreve pelo contrário os efeitos nefastos que tal 

sentimento pode gerar.274 

 Para Anne Brontë, o amor é assim sobretudo um sentimento puro e generoso 

(mesmo quando infeliz ou contrariado) mas que se pode revelar aos seus heróis sob 

diversas formas e não apenas uma (como acontece nos poemas quer de Charlotte quer 

de Emily). Para além do amor-paixão – a típica fórmula ‘angriana’ e ‘gondaliana’, Anne 

introduz frequentemente o amor maternal e filial e ainda a amizade. A importância 

destes sentimentos pode ser avaliada pela sensibilidade e pela mestria com que ela os 

aborda, deixando por vezes transparecer certas ânsias do foro pessoal, mas também uma 

crítica veladamente subtil ao relacionamento entre os seres humanos. No entanto, Anne 

não conseguiria exprimir a amplitude da sua visão dentro dos limites estreitos de 

Gondal; o seu conceito de amor (já bastante lato em termos ficcionais) seria expandido 

e aprofundado na sua poesia de inspiração pessoal e, nomeadamente, nos poemas 

religiosos e de reflexão moral. 

 

                                                 
274 “Gloomily the clouds are sailing”, Outubro de 1846. Cf. Chitham, pp. 140-141 (a ênfase é nossa). O 

editor faz o seguinte comentário ao poema: “This is Anne’s final Gondal poem. It bears signs of not being 

wholeheartedly Gondal in feeling [...]” (Cf. Op. Cit., n. 54, p. 192). De facto, esta composição contém 

uma expressão que lembra bastante Haworth (“heathclad hill”), mas também contém uma outra que a 

coloca indiscutivelmente no mundo fictivo de Anne (“yon stately hall”). 
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 Se, em 1839, Charlotte quis deixar definitivamente o ambiente tórrido das suas 

criações ‘angrianas’ e partir para uma escrita não só mais sóbria e realista como também 

mais assumidamente pessoal, Emily parecia estar, em 1846, a abandonar o seu 

predominante modo lírico em favor de uma escrita mais filosoficamente crítica e 

empenhada – não abdicando nunca do seu universo imaginado.275 Podemos, deste 

modo, concluir que a sua visão foi progressivamente amadurecendo dentro do contexto, 

e em parte pelo intermédio imaginativo e criativo, de Gondal, ao passo que a visão de 

Charlotte necessitou, a partir de uma determinada altura, de se libertar do poder do 

imaginário (e do fantástico) para abordar os desafios que o mundo real colocava ao 

‘eu’.276 Assim, enquanto que em Charlotte podemos detectar uma eventual quebra ou 

mudança de percepção na passagem de um contexto para o outro, a obra de Emily (tal 

como a sua visão) representa sobretudo um continuum (temático e não só).277 O caso de 

Anne, apesar de inextricavelmente ligado ao de Emily pelo fio condutor de Gondal, 

assemelha-se um pouco mais ao de Charlotte no sentido em que a sua visão daquele 

universo imaginado difere substancialmente da do seu universo pessoal e real, como 

teremos oportunidade de ver a seguir. 

 

                                                 
275 Estamos de acordo com Stevie Davies quando afirma que “[...] both versions of the poem witness an 

increase in power together with a radical change of direction. Gondal was not palling; it was changing, 

shifting into a new alignment with history. The pastoral and personal aspects of Gondal have been laid 

aside. Gondal no longer offered sanctuary and fresh air: it was filthy with bloodshed and rank with human 

cruelty.” (Op. Cit., p. 240; a ênfase é nossa). 
276 Ver o subcapítulo 2.2 da Parte II desta dissertação, que trata exclusivamente os poemas de inspiração 

pessoal. 
277 Ver o capítulo 2.3 da Parte II desta dissertação, que analisa precisamente o modo como os poemas de 

inspiração dúbia ou mista parecem fazer esta transição do mundo imaginário para o mundo real. Peeck-

O’Toole confirma aquele carácter de continuidade da obra poética de Emily: “[...] a tendency ... for 

poems to be grouped thematically across the Gondal / non-Gondal distinction. / The underlying continuity 

in the oeuvre, ... to be found in the themes, especially those of loss, prison and doom, which are worked 

out mutatis mutandis in the whole oeuvre, and ... found too in the introspection of the speakers, Gondal 

and non-Gondal alike, for there is a positive cult of confessional statement [...] the figure of the lyrical 

speaker ranging across the continuum [...]” (Op. Cit., p. 135). 



 

 

2.2  O mundo do real, do pessoal e do individual – Os desafios da poesia e 

do imaginário na vida de todos os dias. 

 

Apesar do imaginário de Gondal e de Angria ter informado uma grande parcela 

da poesia escrita pelas Brontë e de ter funcionado de certo modo como o verdadeiro 

ponto de partida da criação poética que delas emanou, a sua importância incontestável 

tende a esbater-se um pouco quando comparada com as vivências reais – embora muito 

menos excitantes – das autoras que o conceberam. De facto, o mundo do real – isto é, a 

vida como filhas de um pároco anglicano pobre numa região remota da Inglaterra da 

primeira metade do século XIX – parece ter inspirado a composição de cerca de uma 

centena e meia de poemas (um número sensivelmente igual ao dos poemas 

ficcionados).1 No entanto, os universos paralelos do pessoal e do individual não se 

limitaram a absorver de forma previsível uma realidade familiar frequentemente dura, 

obscura e tristonha (e, por vezes até, cruel e brutal), o oposto dos mundos feéricos por 

elas criados. Charlotte, Emily e Anne tentaram ir mais longe, tentaram transcender essa 

realidade demasiado próxima e gritante para que melhor pudessem ver o que se estava a 

passar dentro delas próprias durante o crucial processo de mudança da sua sociedade. A 

obra poética que daí resultou constitui, assim, um misto muito forte de ânsias, sonhos e 

expectativas, sobretudo no que diz respeito à sua condição simultânea de mulheres e de 

poetas. Mas a poesia do real acompanhou sempre – no sentido cronológico, temático e 

até lírico – a poesia do imaginário ou de inspiração fictícia.2 

Os poemas de inspiração estritamente pessoal são, por definição, todos aqueles 

que não têm por base um contexto narrativo ou uma efabulação de origem ‘angriana’ ou 

‘gondaliana’ (ou sequer o mínimo indício de serem ficcionados). Isto não quer, no 

                                                 
1 Na verdade, o total dos poemas por nós considerados como sendo de inspiração primordialmente 

pessoal ronda apenas os 136, já que não incluimos nesse grupo as composições que exibem uma 

inspiração dúbia ou mista (cerca de 70). Assim, o corpus estritamente pessoal é mesmo inferior em 

número ao corpus ficcionado, que ronda umas 150 composições. Esta estatística poderá ser reveladora da 

importância relativa que as autoras atribuiram às suas duas principais fontes de inspiração. 
2 É muito importante que retenhamos esta ideia de um percurso comum e simultâneo dos dois tipos de 

poesia, já que Charlotte, Emily e Anne escreviam mais ou menos alternadamente poemas ‘angrianos’/ 

‘gondalianos’ e composições de inspiração pessoal. Este método de escrita aliado ao uso esporádico de 

temas afins e de uma voz lírica muitas vezes semelhante poderá comprovar a indissociabilidade entre 

aqueles dois universos. A separação entre os dois só deveria, por isso, ser feita por motivos puramente 

metodológicos ou académicos (que é o nosso caso). 
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entanto, dizer que sejam composições que abordam unicamente temas do foro pessoal 

ou íntimo das suas autoras, já que um grande número trata igualmente assuntos de 

índole mais pública e universal (por exemplo, históricos, filosóficos, bíblicos, de 

reflexão moral e religiosa). Mas o facto do sujeito poético já não ser um personagem 

imaginado (ou de se esconder por detrás do disfarce deste último) faz com que os 

sentimentos tenham de surgir mais a descoberto e que, consequentemente, os processos 

de encobrimento pessoal e de auto-preservação da privacidade se tornem 

progressivamente mais subtis e complexos. 3 Emily, por exemplo e segundo Isabel 

Fernandes,  

[...] não gera uma voz com uma estratégia discursiva autónoma, auto-

caracterizadora e auto-reveladora, mas instrumentaliza essa voz a uma estratégia 

pessoal de auto-desvendamento mediatizado. 4 

 

Estes poemas dão-nos, por outro lado, uma visão mais esclarecedora dos contextos 

físicos e psicológicos que propiciaram uma reflexão mais aprofundada por parte das 

autoras sobre a sua própria actividade poética (questões sobre o papel da imaginação e 

da fantasia, sobre a vocação e a inspiração poéticas, sobre as condições da escrita).5 

Deste modo, para além dos temas mais superficiais ou comuns pelos quais as 

Brontë são globalmente conhecidas, procuraremos salientar outros que se apresentem 

menos claros ou explícitos – como é o caso do papel dos sonhos e das ‘visões’ ou 

experiências visionárias na actividade criativa,6 assim como temas reveladores de 

preocupações ou interesses sobretudo individuais (por exemplo, a crítica da vida 

feminina em Charlotte, o panteísmo e o estoicismo de Emily e a fé religiosa de Anne). 

Abordaremos igualmente o modo como estes assuntos se articulam entre si e, por outro 

lado, a forma como os temas-base servem muitas vezes de ponto de partida para a 

exploração de ideias mais complexas. O seu carácter de simples estereótipos pode ser 

enganador já que muitos chegam mesmo a adquirir progressivamente uma significação 

                                                 
3 Esta necessidade de preservação da sua privacidade pessoal da curiosidade alheia sentida em uníssono 

pelas três irmãs, mas em primeiro lugar e sobretudo por Emily Brontë, conduziu entre outras atitudes à 

adopção definitiva de pseudónimos masculinos: ‘Currer’, ‘Ellis’ e ‘Acton Bell’. 
4 Op. Cit., p. 16. A autora situa a escrita poética de Emily "[...] numa posição intermédia entre o 

monólogo dramático e o solilóquio [...]"; a poetisa aparece "[...] como se estivesse simultaneamente 

dentro e fora do poema, [...]" (Id. Ibid., pp. 15-16). 
5 Algumas destas questões relacionadas com a ‘arte da poesia’ já tinham sido inclusivamente introduzidas 

na poesia ficcionada, nomeadamente em algumas composições ‘angrianas’ de Charlotte Brontë (os 

primeiros poemas assinados pelo ambicioso poeta, ‘Marquis of Douro’). 
6 Também no que diz respeito a esta interessante temática, os dois ‘universos’ (o pessoal e o imaginário) 

parecem tocar-se, já que (como vimos no capítulo anterior) os poemas ficcionados das três irmãs contêm 

inúmeros relatos de sonhos, visões e aparições relativos às suas personagens. 
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simbólica ou mítica. Eles são também os temas obsessivamente constantes na lírica 

brontëana como um todo: a Natureza (o vento, a lua, as charnecas e a liberdade), o Lar 

(refúgio de afectos e prisão), a Infância (laços imaginativos e de amizade), o Amor 

(desejado mas não correspondido/existente) e a Morte (uma presença constante). No 

entanto, o tratamento poético e a ênfase dada a cada um deles variam substancialmente 

de autora para autora. O número de composições que elas dedicam a este universo mais 

íntimo é também variável: enquanto que Anne lhe confere uma clara supremacia e 

Charlotte divide o seu poder de forma equitativa com Angria, Emily revela-nos apenas 

um pouco desse universo.7 

 

À semelhança do que aconteceu com as composições ‘angrianas’, os primeiros 

poemas de inspiração pessoal que Charlotte Brontë nos deixou datam do final de 1829 e 

da primeira metade de 1830, quando ela tinha ainda treze ou catorze anos de idade. São 

exactamente dez poemas, que abordam um tema-base único – a Natureza – sob diversas 

perspectivas ou através de cenários diferentes. No entanto, em pelo menos metade deles, 

Charlotte resolve introduzir um elemento visionário ou sobrenatural que lhes confere de 

imediato uma outra significação. 

As três primeiras composições limitam-se a descrever de forma simples e não 

sofisticada o seu cenário respectivo, um pôr-do-sol (“Sunset”), um nascer do dia 

(“Sunrise”) e o deambular do sujeito pela natureza (“I’ve been wandering in the 

greenwoods”), exibindo óbvios sinais da influência que os poetas românticos 

(especialmente Wordsworth) exerceram sobre a sua autora. Apesar do seu carácter 

experimental, os poemas mostram já a capacidade descritiva e pictórica de Charlotte e o 

seu interesse (também partilhado por suas irmãs) pelas infinitas mutações do 

firmamento (particularmente o movimento do sol e da lua). Mas, logo em “Sunrise”, ela 

não resiste a acrescentar um certo toque de magia ao brilho enigmático da lua: 

 

                                                 
7 De facto, a quantidade de poemas estritamente pessoais escritos por Emily não chega à meia centena 

(48) ao passo que os ficcionados rondam os 80; este aparente desequilíbrio poderá dever-se ao grande 

número de composições de inspiração dúbia ou mista por nós encontrado (sem dúvida, um reflexo do 

secretismo e do mistério que ainda rondam esta autora). Em contrapartida, o número superior de poemas 

de inspiração pessoal escritos por Anne (30 para apenas 19) poderá ser um indício claro das suas 

preferências poéticas. Finalmente, os 61 poemas ficcionados de Charlotte estão praticamente em pé de 

igualdade com os seus 58 mais pessoais. 
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The silver crescent of the moon / Seems to the wondering sight / A 

world in which fair spirits dwell, / [...] So gentle is the pearly light / 

That softly from it streams. 8 

 

 Na última composição de 1829, intitulada “The Churchyard”, o cenário de fim 

de dia numa natureza crepuscular serve já para introduzir um outro assunto: a morte. 

Charlotte parecia estar assim a alargar o âmbito da sua análise poética a temas mais 

complexos relacionados com a sua própria experiência pessoal. De facto, o ambiente 

lúgubre do cemitério no qual o sujeito penetra (“the dark yew-trees, / Gloomy cypresses 

and high black firs / [...] The tombs and grave-mounds”) é propício ao surgimento de 

determinadas visões, que poderão ser reais ou imaginadas. Ele(a) vê então uma estranha 

figura feminina de pé no meio das sepulturas (“a figure / Clothed in deep mourning, / 

from whose dark eye beamed / The sad and wild light of insanity”) que entoa um 

requiem por uma irmã falecida recentemente: 

 

‘I know my sister, thou art gone; / [...] I saw thee in a sombre shroud / Within 

the chamber lie, / [...] The spirit passed away, / And left me a sad mourner here 

/ On this dark earth to stay.’ 

 

Tanto o local como as circunstâncias desta enigmática personagem lembram as da 

própria Charlotte; a morte das suas duas irmãs mais velhas (e em especial a de Maria) 

tinha-a marcado profundamente e o velho cemitério pegado ao Curato era um cenário 

permanente da Morte. Para além disso, o poema é todo ele vagamente reminescente de 

“Elegy Written in a Country Churchyard” de Thomas Grey.9 

 Os poemas escritos durante 1830 prosseguem com o seu tema de eleição: 

diferentes quadros da natureza. “Written on the Summit of a High Mountain in the 

North of England” descreve a forma como o remoto e solitário local onde se encontra 

um antigo castelo em ruínas pode assumir um inesperado tom alegre e ameno quando 

faz sol (“all unseemly’mid the gladness, stands / That ancient castle, mossed and grey 

                                                 
8 “Behold that silvery streak of light”, 9 de Outubro de 1829. “Beneath a shady tree I sat”, 8 de Outubro 

de 1829. “I’ve been wandering in the greenwoods”, 14 de Dezembro de 1829. Cf. Tom Winnifrith (ed.), 

The Poems of Charlotte Brontë, Basil Blackwell: Oxford and New York, 1984, pp. 81-82 e 259-260 (a 

ênfase é nossa). 
9 “’Twas one fair evening,  when the closing day”, 24 de Dezembro de 1829. Cf. Winnifrith, Op. Cit., 

pp. 83-85 (a ênfase é nossa). Este poema está escrito em parte em verso solto (não rimado) e possui 

efectivamente algumas características do género ‘gótico’ (ou de terror) então em voga, assim como do 

gosto romântico pelo antigo (medieval): “[...] I entered the high gates / Of consecrated ground. There 

stood a Church / Whose grey and ruined form seemed to have felt / The storms and blasts of centuries.” 

Existe uma outra versão (incompleta) deste poema, provavelmente uma tentativa anterior de Charlotte – 

“One night, when silence reigned around”, em que a autora parece exprimir a sua revolta pessoal pela 

morte da irmã (“A hymn of peace may check in me / Each dark rebellious sigh.”) 
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with age”) e, quase no mesmo instante, voltar ao tom lúgubre e ameaçador que o 

caracteriza quando o astro-rei se põe ou está encoberto por nuvens de chuva (“Then 

awfully that ancient castle towers / From out its grave of venerable trees”). A par do 

locus amoenus surge o locus horrendus, aquele típico da poesia romântica do século 

XVIII e este do género de terror (designado ‘Gothic’) que cativaria as Brontë (“Howls 

mournfully the piercing winter breeze; // [...] dark and sombre clouds / Veil dismally the 

blue ethereal sky”). No entanto, o leve toque de superstição que tinge este cenário é 

característico de Charlotte (“As if it came from distant spirit realms, / A warning of 

some death or danger near.”) 10 

 No poema seguinte, “Winter”, Charlotte descreve a chegada do Inverno e, com 

ele, a chegada da Tempestade personificada. Este fenómeno de transformação súbita do 

firmamento é testemunhado por um viajante solitário que, apanhado pelo cair da noite, 

recua desta aparição natural como se de um monstro se tratasse: 

 

And the lonely traveller / [...] Benighted on some desert moor, / ... hears the 

distant, sullen roar // Sent by the Spirit of the Storm; / From the dark bosom of a 

cloud / It floats, [...] in the heavens black he sees an awful form! // Its rears its 

huge and ghastly head / Around which plays a halo red, [...] 

 

Esta visão do espírito da Tempestade funciona como o sinal inequívoco da chegada da 

nova estação, que agora se faz sentir em pleno através de uma intensa queda de neve 

que tudo cobre com o seu manto branco e gelado, num cenário de desolação e morte 

(“From the heavens black and lowering, / Ceaseless and incessant pouring, / [...] Dismal 

and death-like is the scene”).11 

 Um cenário bastante mais agradável e inspirador surge em “The Pleasure”, 

poema que exorta o sujeito a sair do ambiente citadino e a passear calmamente pelos 

inúmeros recantos paradisíacos que a Natureza generosamente nos oferece (“Go where 

the woods in beauty sleep / [...] Go, sit upon a mountain steep, / And view the prospect 

                                                 
10 “How lonely is this spot! Deep silence reigns”, 14 de Janeiro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 87-89 (a 

ênfase é nossa). Este poema em particular parece ter sofrido a influência da poesia de gosto medieval e 

regional de Walter Scott: “Once the resort of war-like, feudal bands, / Where oft was heard the battle’s 

bloody rage.” 
11 “Autumn has vanished with his train”, 3 de Fevereiro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 90-92 (a ênfase é 

nossa). Esta composição parece ter recebido uma influência considerável da obra poética mais conhecida 

de James Thomson (1700-1748) – The Seasons (1726-30), poema composto em verso solto e dividido em 

quatro partes (“Winter”, “Summer”, “Spring” e “Autumn”); a primeira parte descreve precisamente a 

fúria dos elementos e o consequente sofrimento dos homens e dos animais. O episódio no qual Charlotte 

se deve ter baseado descreve a morte de um pastor durante uma tempestade de neve. Esta obra de 

Thomson foi altamente influente durante os séculos XVIII e XIX e contribuiu bastante para pôr em voga 

o pitoresco paisagístico. 
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round”). Embebida na contemplação dos elementos, a mente do sujeito como que viaja 

para trás no tempo para reviver a Idade Dourada dos velhos druidas adoradores da 

Deusa-mãe (natureza), que contagiam a sua visão com uma calma doce e solene: 

 

And as you gaze on this vast scene / Your thoughts will journey far, / [...] To 

ages when the earth was young, / When patriarchs, grey and old, / The praises 

of their god oft sung, / [...] Then a calm, solemn pleasure steals / Into your 

inmost mind; [...] 12 

 

 Mas talvez o poema mais representativo deste período seja “The Vision”, um 

título aliás muito sugestivo da faceta mágica e sobrenatural que Charlotte imaginava ser 

apanágio da natureza no seu estado mais puro e selvagem. O ponto de partida desta 

experiência visionária vivida pelo sujeito é um calmo cenário outonal e crepuscular 

(“Where stillness reigned as if the whole world slept”), apenas perturbado pela presença 

ameaçadora de alguns picos rochosos (“black the gaunt rocks rose before my eyes”), na 

contemplação do qual ele(a) se deixa adormecer. Aquilo que lhe é dado ver no seu 

sonho é um mundo do maravilhoso ou do inverosímil, mais próprio dos contos de fadas 

lidos durante a infância do que de uma profunda revelação mística, mas que pode no 

entanto simbolizar a renitência de Charlotte em entrar definitivamente no estado adulto: 

 

[...] methought I saw / On my entrancèd sight a vision swell / Whose glory 

passed the bounds of Nature’s law, / And filled the spirit with a mingled joy and 

awe! // A land was spread before me [...] woods of emerald clearness [...] 

Perfumed with incense of a hundred flowers, / Watered by clouds of light [...] // 

And music of a soft melodious tone, / [...] Then a bright chariot glided through 

the air / [...] Of beings radiant surpassing fair; / [...] Dazzled with splendour, 

suddenly I woke, [...] 13 

 

 Nas duas últimas composições de 1830, Charlotte tenta sobretudo explorar outro 

tipo de cenário natural, o aquático: a descrição de uma tempestade marítima e o 

fenómeno de reflexão na água inspiram-lhe dois quadros inéditos e pouco 

convencionais. Em “Fragment”, ela consegue captar o incessante movimento do mar 

(mesmo sem nunca o ter visto pessoalmente): “How wild is that eternal motion, / That 

                                                 
12 “True pleasure breathes not city air”, 8 de Fevereiro de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 92-93 (a ênfase é 

nossa). As leituras que Charlotte fez de Thomson (e também de Wordsworth, aliás um admirador do 

poeta que escreveu The Seasons) são igualmente detectáveis neste poema. 
13 “The gentle showery Spring had passed away”, 13 de Abril de 1830. Cf. Winnifrith, pp. 95-97 (a ênfase 

é nossa). Este poema lembra vagamente uma passagem de William Wordsworth inserida em The Prelude 

(Book I), pelo tipo de experiência juvenil de contacto com uma natureza ao mesmo tempo pura e 

ameaçadora (porque imbuída de ‘espírito’): “[...] a huge peak, black and huge, / As if with voluntary 

power instinct / Upreared its head. [...] Strode after me. [...] for many days, [...] there hung a darkness, 

call it solitude / Or blank desertion. [...] a trouble to my dreams.” (Cf. The Works of William Wordsworth, 

Wordsworth Editions: Hertfordshire, 1995, pp. 637-638). 
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sullen, slow, unceasing swing”.14 Em “Reflections”, Charlotte dá-nos uma visão 

diferente do mundo natural; ao contemplar um ribeiro que serpenteia pela charneca num 

límpido dia de Primavera, ela tem a experiência fantástica de ver “the world below”, um 

mundo invertido espelhado pelas águas: 

 

[...] A blue stream wanders by / In whose smooth, wavy, liquid breast / Inverted 

glows the sky. // [...] The shrubs and trees that downward grow, / [...] Reflected 

in the river’s bed / The heavens and branches meet. [...] 

 

Nesse misterioso elemento, todos os outros assumem um aspecto peculiar e fantástico 

(“Each shines with dim and watery gleam; / A pale and gentle light / Encircles them 

with solemn beam”). Este motivo poético bastante original transporta-nos para uma 

outra dimensão que não parece fazer parte nem do Céu nem da Terra mas que ao 

mesmo tempo os contém.15 

 Durante o ano de 1831, Charlotte não escreveria nenhum poema de inspiração 

pessoal; a sua estada na escola de Margaret Wooler em Roe Head (Mirfield) ter-lhe-ia 

roubado muito do tempo anteriormente dedicado à composição poética. Só depois de 

regressar a casa (em Maio do ano seguinte), é que ela retomaria a poesia do real, mas 

daqui em diante de forma muito mais esporádica e também menos íntima e espontânea. 

Assim, no período decorrendo aproximadamente entre 1832 e 1835 – e possivelmente 

pressionada por seu pai – Charlotte comporia sobretudo poemas baseados em episódios 

bíblicos e históricos ou então inspirados em motivos religiosos. Esta súbita, 

surpreendente e drástica mudança de rumo poético, embora sem dúvida também 

consequência de uma radical alteração na sua vida anteriormente mais livre e 

imaginativa, levanta algumas questões relacionadas com a vocação poética feminina; 

tudo leva a crer que Charlotte estivesse por esta altura a procurar um estilo poético 

próprio. 

 As duas únicas composições escritas em 1832 resultam, por um lado, das 

preocupações e dos interesses imediatos de Charlotte aos dezasseis anos – o estudo da 

Bíblia e a pintura – e, por outro lado, de um certo culto da personalidade (em voga na 

época mas também fruto de uma inclinação pessoal). Assim, em “St John in the Island 

of Patmos”, ela aproveita para exibir o seu conhecimento daquele episódio bíblico mas 

                                                 
14 “Now rolls the sounding ocean”, 29 de Maio de 1830. Cf. Winnifrith, p. 97. 
15 “Now sweetly shines the golden sun”, 31 de Maio de 1830. Cf. Winnifrith, p. 98 (a ênfase é nossa). A 

referência a “the world below” faz lembrar a designação frequentemente adoptada por Charlotte (e 

possivelmente também por Branwell) para o mundo imaginário de Angria. 
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também para exprimir a sua profunda admiração pela figura romântica do santo tornado 

profeta devido ao seu dom visionário ou revelatório (a revelação do divino Juízo Final). 

Aliás, o destino de S. João – preso no cativeiro, exilado numa ilha deserta e assaltado 

por todo tipo de sonhos e visões – assemelha-se muito ao dos trágicos heróis 

‘angrianos’ e ‘gondalianos’: 

 

The holy exile lies all desolate / In that lone island of the Grecian sea. / And 

does he murmur at his earthly fate, / The doom of thraldom and captivity? // [...] 

sunk in silent sleep. / [...] From his eyes a veil is rent away, / The will of God is 

gloriously revealed; / [...] The doom, the fiery, fearful doom of Earth, / [...] the 

new Jerusalem descends / [...] He wakes from his wondrous trance [...] 16 

 

Em “Lines on Bewick”, Charlotte lamenta a morte e exprime a sua admiração pelo 

pintor que maravilhou o olhar dos pequenos Brontë com as suas gravuras 

minuciosamente realistas de pássaros de todas as espécies.17 Ambicionando também ela 

a carreira artística, Charlotte salienta precisamente esse carácter de realismo e de 

variedade ao folhear de forma emocionada mais uma vez aquelas imagens: 

 

How many winged inhabitants of air, / How many plume-clad floaters of the 

deep, / The mighty artist drew in forms as fair / As those that now the skies and 

waters sweep 

 

No entanto, a sua contemplação é de tal modo intensa que ela própria se sente parte 

daquilo que observa; então basta o aparecimento de um cenário mais familiar para que o 

mundo da infância venha ao de cima – lembranças que não passam de efémeras visões 

de tempos mais felizes: 

 

‘A change comes o’er the spirit of our dream,’ – / [...] We almost feel [...] And 

hear [...] / Our childhood’s days return again in thought, / We wander in a land 

of love and light, / And mingled memories [...] Gush on our hearts with 

overwhelming might. // [...] as these fleeting visions fade and pass 18 

 

 Durante o ano de 1833, Charlotte escreveria apenas três poemas de inspiração 

pessoal, ou melhor, de inspiração bíblica ou histórica. Em “The Lament”, ela evoca o 

lendário rio ‘Hyle’, a batalha sangrenta entre etíopes e mouros por ele testemunhada e a 

exterminação de uma raça (“O Hylle! thy children are scattered afar; / All gone is their 

                                                 
16 “The holy exile lies all desolate”, 30 de Agosto de 1832. Cf. Winnifrith, pp. 264-266 (a ênfase é nossa). 
17 Thomas Bewick, autor de A History of British Birds (Vol.1: Containing the History and Description of 

Land Birds; Vol. 2: Containing the History and Description of Water Birds), Newcastle: T. Bewick; 

London: Longman and Co., 1816, morreu em 1828. 
18 “The cloud of recent death is past away”, 27 de Novembro de 1832. Cf. Winnifrith, pp. 138-140 (a 

ênfase é nossa). 
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glory, all faded their fame”); o tom exortatório e o tema mais público que privado 

lembram os poemas dedicados à gloriosa nação ‘angriana’.19 O mesmo acontece em 

“The Red Cross Knight”, em que Charlotte associa a missão religiosa das Cruzadas à 

missão imperialista ‘angriana’ em África, assim reflectindo o espírito colonialista 

prevalecente durante o século XIX. De facto, ela começa por exortar os valerosos 

cruzados britânicos que venceram os muçulmanos infiéis, entre os quais o heróico 

Ricardo ‘Coração de Leão’ (“The Lion King of Christendom”), comparando-os de 

seguida a um outro valente ‘cruzado’ contemporâneo – o reputado explorador ‘Gifford’ 

(“The bravest, best of men; / Whose life has been one martial dream / Against the 

Saracen”), para o elogio do qual ela afirma necessitar de uma inspiração poética maior: 

“Now flow, my strain, more swifly flow: / Drink inspiration’s spirit-glow.”20 

Mas o poema mais ambicioso que Charlotte escreveria durante esse ano seria 

“Richard Coeur de Lion and Blondel”, que recorda o lendário episódio da prisão de 

Ricardo I de Inglaterra em terras da Áustria aquando do seu regresso da Terra Santa. 

Trata-se de uma composição bastante longa, que inclui duas canções, ‘Blondel’s Song’ 

e ‘Richard’s Song’. Charlotte começa por descrever o local onde o rei se encontra preso 

(“a feudal keep”, “stern fortress [...] a chilling shade / Which told of dungeons [...] / Of 

prison walls, of fetter-bolt and chain; / Of captives, ‘neath a tyrant’s durance laid”), 

introduzindo depois a figura romântica do afamado menestrel (“Blondel ... the minstrel-

king”) que por ali vagueia e cuja melodia sublime (“such transcendent melody”, “some 

antique romance”) acaba por despertar o cativo do seu longo torpor. Sentindo a 

presença daquele, Ricardo resolve entoar a comovente canção que descreve o seu longo 

cativeiro e em que apela ao seu país que exija a sua libertação imediata (“[...] my heart 

seems cold and dead, / And dark despair’s unholy night / Above me closes still and 

deep, // [...] let Merry England ring / With tidings of her Lion-King, / And bring back 

liberty!”). No final, Charlotte dá-nos novamente a sua visão nacionalista de uma 

Inglaterra triunfante e suprema (“Albion with a shout of triumph rang / [...] the sweet 

empress of the subject sea / [...] hailed him crowned and free”).21 

                                                 
19 “O Hyle! Thy waves are like Babylon’s streams”, 12 de Fevereiro de 1833. Cf. Winnifrith, p. 141. O 

editor refere que este poema surge ligado a um manuscrito em prosa intitulado The African Queen’s 

Lament, o que nos poderá indicar qual o sujeito poético do mesmo. Ele aponta igualmente a influência 

literária de Byron na sua composição e também a influência da Bíblia na escolha do tema. 
20 “To the desert sands of Palestine”, 2 de Outubro de 1833. Cf. Winnifrith, pp. 146-147 (a ênfase é 

nossa). 
21 “The blush, the light, the gorgeous glow of eve”, 27 de Dezembro de 1833. Cf. Winnifrith, pp. 151-

157. O editor faz o seguinte comentário: “The poem makes it appear that Richard was imprisoned for 
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No ano seguinte, 1834, Charlotte (então com dezoito anos) prosseguiria com a 

sua veia laudatória e pública em três composições que abordam, sucessivamente, um 

tema histórico, um tema bíblico e um tema religioso. Na primeira – “Death of Darius 

Codomannus” – ela exibe os seus conhecimentos de história antiga e mostra o seu 

interesse pelo império persa (uma possível fonte de inspiração para a criação de 

Angria). Este longo poema descreve o desfecho da batalha onde Alexandre o Grande 

derrotou o rei da Pérsia e onde este (Darius) é atingido à traição por um dos membros 

das suas hostes (Charidemus) e jaz moribundo o tempo suficiente para testemunhar a 

sua justa vingança pela mão do próprio conquistador. O próprio cenário onde o estertor 

da batalha tinha decorrido – num remoto e isolado vale da Cilicia – é agora palco 

apenas do vento desolador (“shrill, dirge-like, sad”) e de uma nobre vida que se esvai 

(“Fallen, bleeding, cold and pale”). O sujeito interroga-se sobre a natureza dos 

pensamentos que percorrem o espírito do rei derrotado e fatalmente ferido (“Wither 

wings his spirit now? / Wither do his last thoughts flow?”). Envolto numa visão febril, 

Darius julga ver a forma sombria e ouvir a voz profética daquele que o trairia anunciar o 

fim do seu império e a sua própria morte (“The twilight of thy day is closing / And 

clouds are on its fall reposing”), assim contrariando a sua ânsia de atingir a imortalidade 

(“the sacred fire / Shall never more to Heaven aspire”).22 

O poema baseado num episódio bíblico, que Charlotte intitulou “Saul”, também 

descreve o desfecho de uma grande batalha, desta vez entre os israelitas e os filisteus, 

em que os primeiros saem vencedores (“Israel’s mightiest nobles [...] lie wearily / On 

the field of conflict won”).23 No entanto, o objectivo primeiro de Charlotte é a análise 

dos sentimentos do rei israelita vencedor (Saul), que mostra uma tristeza paradoxal 

naquele sublime momento: 

 

                                                                                                                                               
three years, but this is not in accordance with historical records. [...] ‘King Richard was captured, by the 

Duke of Austria, in November 1192; and early in 1193 was transferred to the Emperor; who confined him 

in the castle of Diernstein, in Lower Austria. He was liberated towards the end of January 1194; and 

landed at Sandwich on the 12th of March.’” (Id. Ibid.). Esta composição é, à semelhança de muitos 

poemas ‘angrianos’ e ‘gondalianos’, uma narrativa sobre o tema obsidiante do cativeiro.  
22 “The muffled clash of arms is past, as if it ne’er had been”, 2 de Maio de 1834. Cf. Winnifrith, pp. 158-

166 (a ênfase é nossa). O editor apresenta as seguintes notas ao texto do poema: “Darius Codomannus 

was the last King of Persia of the Achaemenian dynasty. He reigned from 336 B.C. to 331 B.C. [...] he 

was finally defeated by Alexander on October 1, 331 B.C. The battle was not fought on ‘Arbela’s plain’, 

but near the village of Gaugamela, [...]” (Id. Ibid.). 
23 Charlotte anota o contexto do poema da seguinte forma: “I Samuel xvii, 2 – And Saul and the men of 

Israel were gathered together, and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the 

Philistines.” (Cf. Winnifrith, p. 180). 
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[...] the spirit of the King / Darkens with a cloud of woe, / Thicker, denser, 

gathering / [...] ‘God has left me desolate; / All my heart is cold and dead, / 

Crushed amid my royal state; [...]’ 

 

Nem sequer a beleza do fim de dia, que contribui para realçar a glória daquele momento 

de vitória, parece ajudar o espírito atormentado (pelo remorso?) de Saul, já que o 

radioso pôr-do-sol não está nada em sintonia com a sua dor de alma: 

 

‘[...] never scene so fair / Smiled on Monarch’s solitude. // [...] my spirit wearily 

/ Shrinks that sight of bliss to see; / It had no communion now / With a fair and 

sunny sky; / Nature’s calm and stormless brow / Waken in me no sympathy. 24 

 

 Em “Lament”, Charlotte exprime a sua admiração incondicional por aqueles 

que, em defesa de uma nobre causa, são capazes de sacrificar a própria vida e 

transformar-se em mártires. O interesse por personagens que se demarcam do comum 

pelo fervor religioso, pelo patriotismo e pelo amor ao conhecimento é uma tendência 

sempre latente na obra de Charlotte. Assim, a primeira estrofe parece ser toda ela 

dedicada a S. Estevão, o protomártir do cristianismo (“the Martyr who dies for his 

faith”) e ao seu momento de libertação pela morte (“”When soul is conquering flesh and 

sense”). Na segunda estrofe, que lamenta a sorte do soldado (“Lament for fallen 

bravery”), ela mostra a sua concepção do verdadeiro herói patriota (“His thoughts all for 

his father-land”). A terceira e última estrofe parece ser alusiva ao filósofo-mártir 

Sócrates (“the holy sage”) e à forma como o seu espírito iluminado (“half-divine”) se 

destacou numa idade obscurantista (“a single Isle of light / In the wide black ocean of 

Pagan night”). Charlotte apresenta-nos, assim, uma verdadeira trindade de mártires da 

fé, do patriotismo e da filosofia, com o destino dos quais ela é capaz de se comover 

profundamente e até, em certa medida, identificar-se. 25 

 No ano de 1835, Charlotte ver-se-ia compelida a abandonar as suas ambições 

artísticas paralelas – pintura e escrita – e a trabalhar para o seu próprio sustento na 

escola de Roe Head, agora na qualidade de professora. Este facto poderá ter 

determinado a existência de apenas duas composições de inspiração pessoal datadas 

desse ano. A primeira, intitulada “Memory”, trata-se de uma inequívoca mostra de fé 

                                                 
24 “’Neath the palms in Elah’s valley”, 7 de Outubro de 1834. Cf. Winnifrith, pp. 180-182. É interessante 

verificar que este desabafo de Saul se assemelha bastante às reflexões ou introspecções pós-batalha dos 

heróis fictícios de Charlotte, Emily e Anne. 
25 “Lament for the Martyr who dies for his faith”, 28 de Novembro de 1834. Cf. Winnifrith, pp. 182-184. 

Embora o poema (incompleto) esteja incluído num manuscrito intitulado “The Scrap-Book: A Mingling 

of Many Things” compilado por ‘Lord C.A.F. Wellesley’, não o consideramos de inspiração fictícia já 

que é ‘C. Brontë’ que o assina e o tema é marcadamente de inspiração pessoal. 
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religiosa por parte da autora, nomeadamente do seu credo na existência de uma vida 

espiritual após a morte fisica do corpo (“While the body in dust is reclining / The soul 

lives in glory and light.”). Esta é também a explicação que Charlotte dá para a intrigante 

constatação de que os entes queridos já há muito mortos e desaparecidos persistirem em 

manterem-se vivos na mente e na memória daqueles que os desejam esquecer (ver o 

interessante simile): 

 

[...] The reflection departs from the river / When the tree that hung o’er is cut 

down, / But on Memory’s calm current for ever / The shade without substance 

is thrown. // [...] Oh!, why should the spirit remember? / Oh! why should the 

parted return? // Because that the fire is still shining, [...] 26 

 

 Mas a composição que melhor demonstra o poder da memória e da forte 

intimidade (o mundo interior) de Charlotte é, sem dúvida alguma, aquela que ela própria 

intitulou “Retrospection”. Trata-se de um poema longo (embora bastante irregular do 

ponto de vista formal) que resume ou avalia de certa maneira a importância e o 

significado que o mundo do imaginário ‘angriano’ ainda possui para a sua autora. Nele, 

Charlotte faz uma interessante auto-análise – do ponto de vista psicológico e também 

simbólico – da incipiência e do desenvolvimento do processo criativo relacionado com 

a efabulação de Angria e do papel regenerador e enriquecedor que ele teve (e ainda tem) 

na sua vida. Antes de apelidar esta reverie criativa de sonho e de constatar a capacidade 

de a maravilhar por ele ainda possuída (“Dream that stole o’er us in the time / When life 

was in its vernal clime, / Dream that still faster o’er us steals”), Charlotte relembra o seu 

surgimento durante os tenros anos da infância e da juventude. Primeiro apenas sob a 

forma de uma delicada mas luminosa ‘teia’ (“A web of sunny air”) ou de uma pequena 

‘nascente’ (“Of water pure and fair”), uma mescla de imaginação infantil e de 

inspiração espontânea; depois, já à semelhança de uma semente que tem de se semear 

para produzir fruto ou de uma planta brava que se enxerta para produzir uma árvore 

mais nobre (“We sowed in youth a mustard seed, / We cut an almond rod; / [...] Are 

they withered in the sod?”), símbolo do desejo ou da ambição de ver crescer, por meio 

do estudo e do esforço individual, esse dom imaginativo apenas incipiente. Chegada 

enfim ao estado adulto (“grown up to riper age”), Charlotte pergunta-se se o ardente 

                                                 
26 “When the dead in their cold graves are lying”, 2 de Outubro de 1835. Cf. Winnifrith, pp. 148-149 (só a 

primeira ênfase é que é nossa). A lembrança de sua mãe e das suas irmãs, Maria e Elizabeth (já falecidas) 

seria permanente – e em certos momentos obsessiva – ao longo da vida de Charlotte. 
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desejo se concretizou ou se, pelo contrário, esmoreceu e acabou por morrer (“[...] 

blighted, failed and faded, / [...] mouldered back to clay?”). 

 Concluindo que a nascente original já não brota da mesma forma espontânea 

porque deslocada do ambiente natural que a protegia (“the spring was under a mossy 

stone, / Its jet may gush no more”), Charlotte mostra-se no entanto optimista ao ver que 

ela se transformou num vasto elemento (“An ocean with a thousand isles”). A ‘teia’ 

imaginativa da infância não só manteve o seu brilho original (“How deep a glow is 

shed”) como ainda se expandiu (“how its folds are spread”); da mesma forma, as 

árvores por eles plantadas atingiram um porte nunca antes imaginado (“The dry 

unbudding almond-wand / Has touched eternity”). Tendo assim redobrado a capacidade 

de maravilhar os pequenos Brontë, o imaginário deAngria é agora o elo mais forte que 

os liga quando se encontram longe e deprimidos – uma verdadeira tábua de salvação 

para Charlotte: 

When I sat ‘neath a strange roof-tree / With nought I knew or loved round me, / 

Oh how my heart shrank back to thee, / Then I felt how fast thy ties had bound 

me. 27 

 

 No decorrer do mês de Janeiro de 1836, Charlotte comporia cinco composições 

de inspiração exclusivamente pessoal, em que retomaria o fascinante tema da infância e 

a reflexão religiosa, ao mesmo tempo que introduziria o futuramente obsidiante tema do 

amor. Mas o primeiro poema por ela escrito é uma brevíssima reflexão sobre a perpétua 

mudança da natureza e da própria condição humana (“Beats the heart with bliss awhile, 

/ Soon it throbs to agony”); reflexão essa marcada por uma forte visão fatalista (“This is 

Nature’s great decree. / None can’scape it – for us all / Drops the sweet, distills the 

gall.”).28 O poema seguinte – talvez o mais extenso do repertório de Charlotte – é uma 

espantosa e interminável expressão do pensamento caótico que a dominava por esta 

altura. Neste discurso incontrolado, que resulta provavelmente do seu estado de espírito 

em Roe Head, misturam-se recordações de infância, sonhos e pesadelos, histórias de 

terror e superstição e, finalmente, as visões do imaginário de Angria que caracterizam o 

seu estado de adulta. Tal como em “Retrospection”, Charlotte evoca o mundo da 

                                                 
27 “We wove a web in childhood”, 19 de Dezembro de 1835. Cf. Winnifrith, pp. 184-186 (a ênfase é 

nossa). A segunda parte do poema, que descreve o momento visionário de Charlotte propriamente dito, só 

será analisada no próximo capítulo pois trata-se de um excerto com características híbridas ou mistas (em 

que o imaginário e o pessoal se confundem). 
28 “All is change – the night, the day”, poema escrito provavelmente antes de 19 de Janeiro de 1836. Cf. 

Winnifrith, p. 275. 
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infância, mas agora para recordar os sentimentos piedosos ou religiosos que 

simultaneamente a comoviam e inspiravam (uma vocação latente?), 

 

[...] Oh, could I feel that holy glow / [...] Could I but gain that lofty faith / [...] 

And could my spirit heavenward spring / And could I upward glance / [...] To 

God, in holy trance. / [...] A thousand early thoughts and dreams / Of heaven 

and hope were mine, / And musings sweet by placid streams / In childhood’s 

vision shine. 

 

assim como para lembrar os seus receios ou terrores mais íntimos, exacerbados pelos 

lúridos relatos do sobrenatural (histórias de visões e des/aparições fantasmagóricas) e 

pelos terríveis pesadelos que a perseguiam incessantemente de noite e de dia, 

 

[...] soon by awful terrors driven / I almost feared to pray, / [...] Words cannot 

tell of the ghastly power / That such thoughts then had o’er me, / I have wept 

when I woke in the midnight hour / At their grinding tyranny. / Sometimes they 

would come in the sunny day / And haunt me unceasingly, / [...] The books that 

I read all caught the tone / Of ghostly and spectral dread, / And their tales 

would come o’er me again alone / At night on my sleepless bed. 

 

Com esta confissão, que lembra vagamente “The Pains of Sleep” de Coleridge, e ainda 

a descrição de algumas dessas histórias de terror, Charlotte termina a primeira parte do 

seu longo poema, que apenas diz respeito aos ‘sonhos’ da infância (“Such were my 

dreams in infancy. / I have other visions now”).29 

 Na composição seguinte, “The Wounded Stag”, Charlotte faz uso de um 

determinado quadro ou incidente natural – a visão do sofrimento de um veado ferido 

(“Pain-crushed amid the shadowy fern”) – para indirectamente reflectir sobre a 

condição dos seres humanos e, de forma apenas implícita, acerca do seu próprio destino. 

Na sua atitude de compaixão pelo sofrimento do nobre animal, ela atribui-lhe 

inconscientemente sentimentos humanos (“lonely and apart”, “struck and desolate”), 

mas logo de seguida questiona-se sobre se a dor do veado é apenas física ou também 

psicológica/espiritual (“Did he feel what a man might feel, / Friend-left and sore 

distrest?”). Charlotte conclui que os principais sentimentos e emoções que se agitam nos 

corações humanos (incluindo o dela própria) – aqui capitalizados e personificados 

(“Pain’s keen dart”, “Grief’s sharp sting”, “Love unrepaid”, “Faith betrayed”) – 

                                                 
29 “Long since, as I remember well”, poema escrito por volta de Janeiro de 1836. Cf. Winnifrith, pp. 275-

280 (a ênfase é nossa). Tal como acontece com “Retrospection”, a segunda parte desta composição, que 

trata o significado das visões ‘angrianas’ para o universo pessoal de Charlotte, é de inspiração híbrida ou 

mista e, como tal, só será analisada no próximo capítulo. Esta divisão é perfeitamente possível já que, 

entre outras razões, o poema inclui um total de 58 estrofes (o mais longo de Charlotte). 
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felizmente não fazem parte do reino animal (“No! Leave to man his proper doom!”). Ela 

reitera assim a interpretação cristã oficial e tradicional de que apenas o homem está 

destinado a sofrer espiritualmente neste mundo.30 

 Em “Reason”, um poema extremamente importante do ponto de vista 

autobiográfico, Charlotte como que comprova pessoalmente aquela visão do sofrimento 

humano. Na verdade, este é o primeiro de um conjunto de poemas que aborda o conflito 

entre razão e paixão/emoção – uma ‘luta’ incessante que divide e tortura a sua autora, 

mas em que ela põe à prova a sua força interior. Começando por confessar a sua tristeza 

e angústia pelo facto de não ser capaz de despertar os sentimentos de amor e de 

compaixão (“Unloved I love, unwept I weep”, “this anguish fixed and deep”), vendo-se 

assim afastada da possibilidade de atingir a felicidade ambicionada (“My life’s cold, 

love’s fire being dead”), Charlotte tenta resignar-se com a sua sorte de mulher 

desprovida de encantos e de fortuna (“Alas! There are those who should not love”). 

Toma então a sensata resolução de se subordinar aos ditames da razão em vez de se 

guiar pelos do coração, substituindo o Amor pelo Intelecto (“Come Reason – Science – 

Learning – Thought”). No entanto, de cada vez que ela tenta abafar as suas emoções e o 

ardente desejo que a consome (“Even now the fire / [...] is burning / At my life’s 

source”), a sua alma parece soçobrar nesse terrível esforço (“It wakes but to be crushed 

again”). Finalmente, consciente da necessidade absoluta de manter um equilíbrio de 

forças (“Conflict and force will quell the brain”), ela arma-se da corajosa determinação 

de seguir até ao fim da viagem que lhe está destinada (“Doubt not I shall be strong to-

morrow”) — onde, guiada pela sua fé, acabará por atingir uma certa forma de felicidade 

(“That I at last might plant my anchor”). Esta composição marca igualmente o início de 

uma série de poemas dedicados ao tema do amor – permanentemente desejado mas 

nunca alcançando um recipiente (“That fire self-kindled, self-consumed”) – dos quais 

sobressai a visão obsessiva de uma felicidade hipotética.31 

 A última composição, supostamente datada de 1836, é novamente uma 

interessante e caótica digressão pelos sentimentos de Charlotte aquando da sua estada 

em Roe Head. Trata-se de um poema bastante longo, no qual ela descreve de forma 

pungente a forte relação de amizade e de cumplicidade que existe entre os principais 

                                                 
30 “Passing amid the deepest shade”, 19 de Janeiro de 1836. Cf. Winnifrith, pp. 191-192. O editor refere o 

seguinte: “The original manuscript of the poem is included with several other poems in a small 

manuscript book entitled: ‘The Wounded Stag and Other Poems’. [...]” (Op. Cit.). 
31 “Unloved I love, unwept I weep”, poema não datado (mas inserido no manuscrito de The Wounded 

Stag, datado de 19 de Janeiro de 1836). Cf. Winnifrith, pp. 243-244 (a ênfase é nossa). 
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personagens ‘angrianos’ e a sua criadora. Confrontada com a dura necessidade de se 

despedir, mais uma vez, dos heróis e heroínas que todas as noites lhe fazem companhia 

(“We must part, we must part”), Charlotte tenta por todos os meios prolongar esses 

doces momentos de reverie (“none can stop a torrent’s flow”) ao convocar a ajuda de 

vários elementos propiciantes ao seu ressurgimento (“I’ll bid the strings awake”, “there 

rouse the light”). A inspiração necessária à evocação daquele mundo imaginário surge, 

assim, sob a forma de uma música suave transportada pela brisa das charnecas cobertas 

de urze da sua terra natal (“From the lone moor descends that strain, / From glen and 

heathery hill, / [...] The old, the hallowed sound”). Charlotte reconhece de imediato o 

poder ao mesmo tempo visionário e criativo daquele elemento visitante, deixando-se 

deliberadamente conduzir por ele: 

 

‘Tis the wakener of a hundred dreams / With joy, with glory fraught. / ‘Tis the 

loosener of a thousand streams / Of poetry, of thought. // [...] My soul delivered 

to thy might / Shall fleet to realms divine. / [...] Below the bright worlds sail, / 

[...] Then on thy wings I’ll lean, [...] I’ll travel away, far away, / Where the 

dream in the darkness lies shrouded and grey. 

 

Embora o seu espírito esteja desejoso de viajar para lá do tempo e do espaço meramente 

físicos (“Mind is not matter, soul is not clay”) para poder reencontrar o seu sonho de 

infância (“there I’ll meet you, comrades”), ela sente-se incapaz de fixar de forma 

prolongada e firme a sua imaginação à deriva, desorientação essa apresentada por meio 

de uma imagem marítima que já nos é familiar (“My anchor sinks away, / [...] My ship 

drifts out to sea”). A descrição deste momento profundamente crítico parece equiparar a 

emblemática falta de inspiração inerente à escrita poética à situação de estagnação 

sentida na própria vida do poeta que – por ser uma mulher jovem sem estímulos – mais 

limitado se acha: 

 

But life meantime is failing. / The lamp that may not always burn / Its transient 

light is paling. // All the sweet time of spring will be / An hour of dreamless 

sleeping, / A blank and vacancy to thee / Dark with the mists of weeping.32 

 

 Durante o ano de 1837, talvez o mais produtivo em termos poéticos, Charlotte 

retomaria sobretudo os temas relacionados com a sua vivência interior – quer em termos 

                                                 
32 “But once again, but once again”, poema não datado (mas inserido no manuscrito de The Wounded 

Stag, datado de 19 de Janeiro de 1836). Cf. Winnifrith, pp. 289-291 (a ênfase é nossa). A segunda parte 

do poema – de inspiração híbrida ou mista – será analisada no próximo capítulo, pois reporta-se ao 

reencontro de Charlotte com os seus heróis ‘angrianos’ e ao significado que ela lhes atribui na sua 

actividade poética criativa. 
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afectivos quer criativos – em perto de dez composições de valor poético variável. A 

primeira trata-se de um monólogo em que o sujeito poético se pergunta se mais alguém 

para além dela costuma ter determinadas experiências oníricas durante o sono e mesmo 

de vigília, doces momentos de um êxtase profundamente individual: 

 

When thou sleepest, [...] Does no dream on quiet wing / [...] Touch some 

answering mental spring, / [...] // When thou watchest, [...] Comes there nothing 

hovering near, / [...] Whispering marvels in thine ear, / [...]? // Drink’st thou not 

a rapture deep / From the feeling, ‘tis thine own? 

 

Ao descrever o processo como, por um lado, o sonho intrusivo (“silent inward light”) 

penetra na sua mente adormecida mas receptiva e, por outro, o pensamento visitante 

(“Thought or half reality”) se apodera dela nos solitários momentos de vigília, Charlotte 

confessa que nessas ocasiões o seu espírito anseia atingir os estádios mais elevados de 

uma inspiração transcendente (“Oh! it longed for holier fire / [...] to reach a home 

divine”). Apesar de nunca conseguir verdadeiramente lá chegar (“Hopeless quest!”), ela 

reconhece que esses momentos íntimos exercem uma acção regeneradora sobre a sua 

alma abatida (“I felt it nightly healing / Each dark day’s despondency.”).33 

 Uma outra composição, significativamente intitulada “Diving”, explora por meio 

de um diálogo interior, e fazendo uso da recorrente imagem marítima, o acto 

introspectivo por excelência. Nele, o sujeito exorta a sua interlocutora (Charlotte 

assume aqui os dois papéis simultaneamente) a mergulhar nas escuras profundezas do 

seu pensamento e a recolher as ‘pérolas’ mais formosas aí encontradas (“Sink through 

the surge, and bring pearls up to me”), símbolos de sonhos e de expectativas. No 

entanto, o mundo interior que ela presencia – numa visão íntima decepcionante – 

encontra-se de tal modo estagnado e adormecido que se torna impossível descobrir um 

único sinal de vida, quanto mais algo de precioso, nas suas águas lodosas. 

 

‘In the gloom that closed o’er me no form floated by; / As I sank through the 

void depths, so black and profound, / [...] that vast realm of death! / Thoughts 

were untroubled and dreams were asleep: / The spirit lay dreadless and hopeless 

beneath.’ 

 

                                                 
33 “When thou sleepest, lulled in night”, poema não datado mas escrito por volta de 1837. Cf. Winnifrith, 

pp. 207-208 (a ênfase é nossa). Este poema, tal como muitos outros, parece reflectir a infelicidade sentida 

pela autora em Roe Head. 
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Esta poderosa metáfora parece reflectir a consciência que Charlotte tinha do vazio 

criativo e existencial da sua vida como professora em Roe Head, tratando-se 

efectivamente de uma visão profundamente céptica para uma jovem de 21 anos.34 

 Um pequeno poema datado da mesma altura exprime, de forma simbólica mas 

algo enigmática, o latente conflito interno entre, por um lado, a visão paralisadora do 

Sonho imaginativo e, por outro lado, as vozes do Orgulho e da Razão – entidades 

contraditórias que se guerreiam e que Charlotte gostaria de apaziguar. Com efeito, o 

‘olho’ da imaginação parece ter lançado um feitiço poderoso sobre a sua alma 

deprimida, restringindo-lhe todas as capacidades racionais (“that restless eye / Which 

haunts my solitude [...] that wild dream / Which spell-binds every talent now”). Ela 

sente de forma dramática e desesperada que o seu coração se deve libertar deste 

cativeiro voluntário antes que seja tarde demais (“that bondsmaid break / Its self-locked 

chain, ere yet too late”) e as paixões incontroladas tomem definitivamente conta dela 

(“softer feelings enervate / And bind the heart”). No final, Charlotte consegue atingir 

uma certa calma e, apesar de tudo, vislumbrar uma réstia de esperança na sua 

‘libertação’ definitiva.35 Esta é a primeira composição em que a autora confessa o seu 

desejo de pôr de parte, pelo menos durante algum tempo, o mundo imaginário de 

Angria para poder desenvolver outros projectos intelectuais. 

 Um fragmento poético escrito também por volta desta altura parece, de facto, 

confirmar a crescente ambição literária de Charlotte (“Power and glory, where are ye 

far?”). Os versos exprimem, no entanto, a frustração e o desalento sentidos pela poetisa 

aspirante (“Your lamps are quenched, your spirits sleep”) e a sua prece para que lhe seja 

concedida a inspiração necessária à concretização do seu ardente desejo (“O wake each 

beacon, powers divine”). O motivo pelo qual os seus talentos para a Poesia se 

encontram enfraquecidos prende-se com a onda de infortúnios que a tem literalmente 

submergido (“the grave / Of Beauty’s best and brightest daughter / Lies under this wild 

waste of water”). É por essa razão que o altar onde ela se ajoelha é cruelmente 

sacrificial – “Moloch shrine”. O que ela pretende agora é escolher a musa que a 

                                                 
34 “Look into thought and say what dost thou see”, poema datado de Maio de 1837. Cf. Winnifrith, p. 211 

(a ênfase é nossa). O editor refere, nas suas notas, que o manuscrito deste poema se encontra na mesma 

página de um importante fragmento do diário de Charlotte, que começa assim: “I’m just going to write 

because I cannot help it” (Op. Cit., p. 392). 
35 “I scarce would let that restless eye”, poema datado de Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 211-212 (a 

ênfase é nossa). Existe uma versão ligeiramente diferente da última parte deste poema num outro 

manuscrito: “[...] Why does not Reason firmly speak / And Pride thrust foolish Grief apart? / Why does 

not courage rise and break / The chains whose rust corrodes my heart?” (Op. Cit., p. 212). 
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inspirará e que, de novo, lhe fará correr o sangue nas veias (“music [...] / Would stir no 

life-pulse, thrill no vein”); um motivo que a faça esquecer, e não lembrar, a sua longa 

vida de pesares. Mas ao evocar um tema muito querido – o mundo da infância – ela 

volta a cair inevitavelmente na tristeza (“even in infancy / Life had its darkling spots for 

me”). Charlotte parecia estar, assim, a tentar encontrar o seu caminho poético futuro, 

exprimindo o seu esforço nesta composição incipiente mas bastante reveladora.36 

 Mas é, sem dúvida, “The Teacher’s Monologue” que mais directamente 

descreve o impasse da vida e da escrita poética de Charlotte Brontë durante este 

período. O ponto de partida para esta auto-reflexão é o privilégio de usufruir alguns 

momentos a sós após o trabalho (“The yoke put off, the long task done”), que lhe 

permitem finalmente apreciar o mundo lá fora e, em especial, “that distant hill, / So 

faint, so blue, so far removed”. Num processo – progressivamente recorrente – de fuga à 

fria realidade escolar que a envolvia, Charlotte tenta evocar o feliz universo caseiro e 

familiar de Haworth (apenas sugerido naquela ‘visão’): 

 

Sweet dreams of home my heart may fill, / That home where I am known and 

loved: / [...] yon azure brow / Parts me from all Earth holds for me; / [...] my 

yearnings flow / Thitherward tending, changelessly. / My happiest hours, [...] 

Lapsed among moors, [...] 

 

Embora consciente da insensatez, e até do egoísmo, de tais pensamentos (“’tis but a 

dream / I treasure up so jealously”), ela sabe que depende unicamente deles no mundo 

sem sentido em que lhe foi dado viver (“All the sweet thoughts I live on [...] so void and 

lone / Is Life and Earth”). Assim, neste preciso momento em que Charlotte sente uma 

necessidade absoluta de evasão, o seu pensamento trai-a e concentra-se de forma 

doentia em previsões de um futuro infeliz, que só servem para acentuar o seu desespero: 

 

All fades away; my very home / I think will soon be desolate; / I hear, at times, 

a warning come / Of bitter partings at its gate; / [...] What shall I do, and 

whither turn? 

 

 Na segunda parte do poema, ela interrompe bruscamente o curso deste 

pensamento premonitório para reflectir sobre a natureza do que está a escrever. Neste 

momento deveras interessante, Charlotte apercebe-se de que o seu espírito deprimido 

                                                 
36 “And few have felt the avenging steel”, poema não datado mas escrito por volta de 1837. Cf. 

Winnifrith, pp. 299-300 (a ênfase é nossa). É interessante ver que nesta composição Charlotte volta a 

associar a sua vivência – incluindo a poética – a uma imagem marítima de luta tempestiva, de submersão 

e de morte (“tost on Sorrow’s wave”). 
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afectou definitivamente a produção do poema que ela desejava calmo e reconfortante, 

no tom e na mensagem: 

 

‘Tis not the air I wished to play, / The strain I wished to sing; / My wilful spirit 

slipped away / And struck another string. / [...] I ... wanted [...] // A quiet song, 

to solace me / [...] A strain to chase despondency 

 

Mal sabe ela que essa desolação pessoal acabou finalmente por lhe incapacitar a veia 

poética, paralisando-lhe por completo o próprio sentir: “In vain I try; I cannot sing; / All 

feels so cold and dead ”. Este frio impasse na sua escrita reflecte, deste modo, o 

entorpecimento de uma vivência feita apenas de espera, de trabalho e de sofrimento, 

cuja ‘recompensa’ final teima em tardar: 

 

[...] Patience, weary with her yoke, / Is yielding to despair, / [...] Life will be 

gone ere I have lived; / [...] To toil, to think, to long, to grieve,  / Is such my 

future fate? 37 

 

 As restantes composições escritas em 1837 (seis, ao todo), abordam de forma 

insistente a fé religiosa de Charlotte e o papel da memória, nomeadamente no 

imaginário de Angria, como formas de compensar, e também de combater, essa difícil 

vivência pessoal. Assim, numa pequena composição (cujo contexto não é muito claro), 

Charlotte exprime apenas uma ténue esperança no futuro (“over that blue glimpse of sky 

/ The stormy dim clouds may close again”), mas que pode ser suficiente para alterar o 

seu destino (“ask thy unseen Father’s care / To fill the void of earthly love”). Deste 

modo, armada da sua fé no amor divino – “safe in haven o’er the sea” – (novamente, a 

metáfora marítima), ela prepara-se para enfrentar com coragem todas as adversidades 

futuras (“’What storm, what grief can vex my home?’”).38 

Em “The Pilgrimage”, Charlotte reafirma a sua fé inabalável numa justa 

recompensa divina (a imortalidade da alma) pela dura caminhada efectuada na Terra, 

uma metáfora que seria retomada por Anne. A sua visão da vida terrena como uma 

etapa difícil mas transitória (“that mournful vale of tears / Which saw thy weary 

                                                 
37 “The room is quiet, thoughts alone”, poema datado de 15 de Maio de 1837 (1ª parte) e de 12 de Maio 

de 1837 (2ª parte). Cf. Winnifrith, pp. 51-54 (a ênfase é nossa). O editor refere nas suas notas que “The 

latter date appears in the middle of a poem and may be irrelevant. [...] The poem, though a poor one, 

gives a useful insight into Charlotte’s feelings as a teacher at Roe Head.” (Op. Cit., pp. 353-354). Tal 

como se pôde ver pela análise do mesmo por nós feita, a nossa opinião não é coincidente com a de 

Winnifrith. Charlotte exprime aqui a mesma paralisia ou incapacitação verbal que caracteriza as suas 

heroínas 'angrianas' e que parece afectar igualmente as de Emily e de Anne, constituindo uma crítica 

velada às limitações impostas à criatividade feminina. 
38 “But, oh, exult not. Hush thy joy”, poema escrito por volta de 1837. Cf. Winnifrith, p. 325 (a ênfase é 

nossa). 
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wandering”) e da vida celestial como a verdadeira e feliz meta a alcançar (“Beulah’s 

bowers [...] waits thee when this path is trod, / [...] all free from clouds and gloom”) é, 

assim, bastante ortodoxa do ponto de vista religioso. A única provação realmente 

assustadora para Charlotte é a própria etapa da morte, aqui caracterizada de forma 

metafórica: “One stream to cross, one sable flood, / Silent, unsounded, deep and dim: / 

It blights the flesh, it chills the blood”. Mas, mesmo assim, encarada como uma luta 

derradeira e breve entre espírito e matéria (“One struggle more, one gasp for breath, / 

And it is over”).39 As mesmas ideias sobressaem de uma pequeníssima composição, 

intitulada “Stanzas on the Death of a Christian”, em que a morte pacífica de um 

indivíduo piedoso (“His soul was on thy brow”) apazigua os receios dessa terrível etapa 

e inspira confiança no insondável devir da alma humana: “Fair spirit, rest thee now; / 

[...] They that have seen thy look in death / Will never fear to die.” 40 

Para além da consolação oferecida pela sua fé religiosa, Charlotte dispunha de 

outras formas de combater as frequentes depressões que se apoderavam do seu espírito. 

Uma delas era recorrer à função profundamente restauradora da memória, evocando 

cenas de um passado mais feliz ou estimulante, resgatadas à sua infância e ao poderoso 

imaginário ‘angriano’. Em “Winter Stores”, um poema calmo e contido de inspiração 

clássica e alegórica, ela analisa precisamente a efemeridade dos nossos momentos mais 

felizes (“charmed and hallowed”) – o curto Verão das nossas vidas (“for a little while, 

we know / The sunshine of the heart”) – através de uma imagem ‘keatsiana’ da 

fugacidade do prazer humano (“Its progress leaves but moment brief / For baffled lips 

to kiss”). No entanto, o seu optimismo um tanto ou quanto forçado insiste que nem tudo 

se perde deste breve idílio (“An unseen work within was playing; / Like honey-seeking 

bee, / [...] Laboured one faculty”), já que a nossa Memória tratou zelosamente de 

armazenar o precioso néctar para ser usado no Inverno dos tempos difíceis que 

inevitavelmente se avizinham (uma nota final ‘wordsworthiana’): 

 

                                                 
39 “Why should we ever mourn as those”, 29 de Junho de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 215-216 (a ênfase é 

nossa). É interessante comparar este poema de Charlotte com um outro de Branwell Brontë, em que ele 

exprime de forma dramática a sua falta de fé pessoal: “[...] mourn the ‘Dead alive’ whose spirit flies – / 

Whose life departs before his death has come – / Who finds no Heaven beyond Life’s gloomy skies, / 

Who sees no Hope to brighten up that gloom, / ‘Tis HE who feels the worm that never dies – / The REAL 

death and darkness of the tomb.” (“Peaceful Death and Painful Life”, poema datado de 14 de Maio de 

1842; cf. Tom Winnifrith, The Poems of Branwell Brontë, New York University Press: New York and 

London, 1983, p. 155). 
40 “Calm on the bosom of thy God”, 27 de Julho de 1837. Cf. Winnifrith, p. 328. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 470 

‘Tis she that from each transient pleasure / Extracts a lasting good; / ‘Tis she 

that finds, in summer, treasure / To serve for winter’s food. / [...] Her stores, 

[...] Life’s evening hours will bless.41 

 

 Estas recordações aprazíveis serão assim usadas pelo sujeito como meios quer de 

consolação afectiva quer de inspiração poética suscitada pelas visões do imaginário 

juvenil. O poema intitulado “Marian” é um exemplo paradigmático do poder altamente 

regenerador da memória. Encontrando-se longe de casa e profundamente deprimida 

(“though thou an exile be, / Though far from hope and home”), Charlotte olha mais uma 

vez o céu – o de uma bela noite de luar reminiscente de Angria (“the unclouded heaven 

has grown / O’erwhelming in its beam”) – em busca de algo que a salve daquele crítico 

instante (“in the impending heaven I found / A whole world’s mystery”). Mas em vez de 

procurar a ajuda de Deus no firmamento, ela prefere evocar a figura angélica de Marian 

Hume (“Oh! seek her angel memory”) e todos os sonhos e visões maravilhosas a ela 

associados (“Not hers alone, for mingled dreams / Will come”). Aquilo que suscita a 

sua imaginação regeneradora (“the power / To staunch the wounds of grief”) é a calma 

contemplação da Lua (“That pure source of rays”) – um símbolo feminino corporizado 

por Marian – assim como a forma como o luar confere uma luminosidade mágica a todo 

o cenário natural (“heaven [‘s] ... glorious realms seem nearer”). No final, Charlotte 

equipara estes momentos raros mas privilegiados a uma “pleasant isle / Cresting life’s 

sea with sunlit pile”.42 

O último poema de inspiração pessoal escrito em 1837 é igualmente importante 

do ponto de vista da auto-reflexão suscitada pela lembrança de uma palavra mágica 

proveniente do imaginário ‘angriano’. Charlotte usa a interessante analogia da mola que 

tocada revela – qual caixa de surpresas – um mundo de visões guardadas num recanto 

da memória (“a magic spring / That touched, revealed a world”). É o nome do rio que 

atravessa Angria – o majestoso Calabar – que despoleta nela a necessidade de analisar o 

significado que tal mundo assumiu (e ainda assume) na sua existência: “A single word 

                                                 
41 “We take from life one little share”, poema não datado mas escrito por volta de 1837 e revisto por volta 

de 1843. Cf. Winnifrith, pp. 65-66 (a ênfase é nossa). Em "Ode on a Grecian Urn", John Keats usa uma 

imagem interessante e paradoxal para exprimir a efemeridade do prazer humano e a perenidade estética 

da obra de arte: "Bold Lover, never, never canst thou kiss, / Though winning near the goal – yet, do not 

grieve; / She cannot fade, [...]" (Cf. Robert Gittings, Selected Poems and Letters of Keats, Heinemann, 

London, 1982, p. 127, ll. 17-19). Por seu turno, William Wordsworth já tinha reconhecido o poder  

profundamente regenerador da memória em "Tintern Abbey": "I have owed to them, / In hours of 

weariness, sensations sweet, / [...] With tranquil restoration [...] / [...] in this moment there is life and food 

/ For future years." (Cf. Thomas Hutchinson, Wordsworth Poetical Works, Oxford University Press, 

1936, pp. 164-165, ll. 25-64). 
42 “But a recollection now”, 21 de Julho de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 217-219 (a ênfase é nossa). 
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[...] deepest feelings stirred. // How flashed the mighty stream / At once, as on the vision 

fell / Its silent, written name.” A poderosa corrente que impele aquelas águas quase 

míticas é também um símbolo da torrente imaginativa, impetuosa e incontrolada, que 

caracteriza o pensamento de Charlotte nestas ocasiões (“watch the unbridled torrent 

force / Its way through Angria’s land”). Encontrando-se novamente só e longe de casa, 

ela reflecte sobre o brilho que tais visões conferem à sua vida obscura (“How many 

summer nights of balm / Have given those walls their glow”), descrevendo a sua reacção 

típica quando esse estado de graça sobrevem (“The eye with sleepless day-dreams dim, 

/ the cheek with vigils pale, / [...] And there falls a sacred calm”).  

Outros fragmentos visionários rapidamente se sucedem à do Calabar e, no seu 

transe, Charlotte vê surgir a figura bela mas exótica de uma das suas ‘dark heroines’, 

provavelmente Mina Laury (“her long black curls”). Apesar da enorme diferença entre o 

cenário real e o imaginário (“no dark Sultana’s bower / With such fairy splendour 

glows”), existe uma identificação subliminar entre o estado de espírito da criadora e da 

sua personagem, na medida em que esta também se encontra só e sem expectativas na 

sua condição feminina (“How sadly her speaking eye / Still looks down the castle slope, 

/ [...] And though fair as angel’s dream / She is pale as marble now”). Mas no momento 

crítico em que a sua reverie inevitavelmente se desvanece (“Scarce imagined, ere’tis 

gone!”), Charlotte retém apenas uns breves instantes a imagem fugaz daquela figura 

vigilante e expectante: 

 

I scarce saw thee by the light / Of the moon that filled thy cell, / Ere thy form 

was wrapt in night / O thou lovely sentinel! // And thy vigil never more / In that 

watch-tower came again [...] 43 

 

 No longo período de cinco anos que decorre entre 1838 e 1843, Charlotte reduz 

consideravelmente a sua escrita de poemas de inspiração pessoal, tendo produzido 

apenas à volta de cinco composições.44 Esta brusca redução poderá ter resultado, em 

parte, de um agravamento acentuado da instabilidade familiar e pessoal durante esse 

período, já que tanto ela como seu irmão e suas irmãs são obrigados a deixar Haworth 

por diversas vezes em busca de trabalho; Charlotte é também vítima de várias crises 

                                                 
43 “A single word – a magic spring”, 17 de Novembro de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 219-221 (a ênfase é 

nossa). 
44 A poesia ficcionada referente ao imaginário de Angria terminaria definitivamente no decurso do ano de 

1838 (em que Charlotte escreveu seis composições alusivas àquele ciclo). Existem ainda dois poemas por 

nós considerados de inspiração dúbia ou mista (um datado de 1838 e o outro de 1841). 
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nervosas.45 Por exemplo, o primeiro poema intitula-se significativamente “The Parting” 

e parece reportar-se ao regresso forçado de Charlotte a Roe Head depois das férias do 

Natal. Ela arma-se da coragem necessária para fazer frente a uma nova separação que 

está iminente (“When we’ve left each friend and brother, / When we’re parted wide and 

far”) e tenta reconfortar-se com a ideia de que, apesar da insuperável distância física, os 

entes queridos manter-se-ão sempre unidos em pensamento (“dwelling / On the thought 

ourselves have nursed”). O elo – aqui apenas subtilmente sugerido – que os manterá em 

contacto e intercâmbio quase permanente é o do imaginário, ou seja, a cumplicidade de 

um refúgio espiritual e afectivo que não é partilhado por mais ninguém: 

 

[...] Every glorious sight above us, / Every pleasant sight beneath, / We’ll 

connect with those that love us, / [...] Then shall heart with warm heart meeting, 

/ Give responsive tone for tone. // [...] And where none shall dare restrain us / 

We can meet again in thought. [...] 

 

 Mas, nesta pungente tentativa, o optimismo de Charlotte torna-se demasiado enfático 

para ser verdadeiro e sincero, concretamente na afirmação final de que o futuro lhes 

trará compensações pelo sofrimento presente (“Never doubt that Fate is keeping / 

Future good for present ill!”).46 

 O tom de optimismo forçado ou de falsa esperança volta a surgir numa 

composição de 1839, intitulada “Life”, quando Charlotte já tinha deixado 

definitivamente a escola de Margaret Wooler. Novamente, a coragem exibida no poema 

serve sobretudo para esconder o desespero latente de uma vida sem rumo e desprovida 

de prazeres: 

 

[...] Manfully, fearlessly, / The day of trial bear, / For gloriously, victoriously, / 

Can courage quell despair! 

 

Por meio de uma linguagem alegórica, no estilo clássico, ela equipara a sucessão 

alternada dos bons e dos maus momentos da vida aos dias de sol e de chuva e conclui 

que a efemeridade de uns e de outros (“these are transient all”) nos deve fazer aproveitar 

ao máximo todos os breves instantes de felicidade (“Life’s sunny hours fleet by, [...] 

                                                 
45 É também natural que Charlotte se tenha sentido, por outro lado, desencorajada na concretização do seu 

íntimo desejo de se vir a tornar uma poetisa reconhecida depois de ter recebido a carta de Robert Southey 

(em Março de 1837). Sobre estes assuntos em particular, ver o capítulo 1.1 da Parte II desta dissertação. 
46 “There’s no use in weeping”, 29 de Janeiro de 1838. Cf. Winnifrith, pp. 61-62 (a ênfase é nossa). O 

editor afirma que aquela data é referente “[to] the last day of the Christmas holidays, which Charlotte 

Brontë spent at home before returning to her situation as governess in Miss Wooler’s school at Heald’s 

House, Dewsbury Moor, Yorkshire.” Charlotte voltaria a pegar no poema em 1843, quando se encontrava 

em Bruxelas. (Op. Cit., p. 62). 
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Enjoy them as they fly”). Apesar das adversidades maiores – a Morte e o Infortúnio 

(“Death ... calls our Best away / [...] Sorrow seems to win”), o nosso espírito – auxiliado 

pela imbatível Esperança (“Unconquered, [...] Still strong to bear us well”) – tem 

capacidade para nos suster em cada confronto existencial.47 

 Num fragmento poético provavelmente datado do mesmo ano, “O That Word 

Never”, Charlotte especula um pouco sobre o efeito devastador que a morte inesperada 

de um ente querido poderá ter sobre nós. Esta reflexão dolorosa deve ter tido origem 

num episódio por ela testemunhado e não propriamente vivido pessoalmente; no 

entanto, a descrição do sentimento de perda é muito fiel e realista: “[...] the more 

beloved, the greater still / Must be the aching void, the withering chill / Of each dark 

night and dim beclouded day.”48 

Mas o último poema de 1839 – ano que curiosamente assinala a infeliz e 

desastrosa experiência profissional das três irmãs como preceptoras – é uma interessante 

alegoria social (e também afectiva) sobre o destino das jovens arrancadas ao seu solo 

natal protector. “The Rose” parece tratar-se de uma reflexão crítica sobre a condição das 

mulheres mais pobres que são vítimas da imigração ou mesmo da prostituição; no 

entanto, o poema poderá ser simbolicamente alusivo a Emily ou a Anne Brontë e às 

suas situações respectivas. Tendo crescido num modesto mas protegido recanto (“in the 

sheltering bower”, “a yeoman’s home-close”), este bonito e promissor ‘botão de rosa’ é 

subitamente transferido para um ‘jardim’ longínquo mas abastado (“The rose was borne 

to another land”), onde desabrocha em toda a plenitude mas onde sente saudades do 

canteiro natal (“The flower for the yeoman’s home-close grieves / Amid a King’s 

parterres”). Estas tornam-se tão avassaladoras que a rosa acaba por murchar e morrer no 

exílio (“blasted, withered, blighted: / [...] Leaf and stalk and rose are gone; / Exile earth 

they died upon.”) e o sujeito, num acto de contrição, culpa-se pelo ‘mal’ que a afectou 

                                                 
47 “Life, believe, is not a dream”, 26 de Março de 1839. Cf. Winnifrith, p. 44 (a ênfase é nossa). O editor 

justifica a data do poema da seguinte forma: “This poem appears on the last page of the MS. of an 

unpublished story by Charlotte Brontë, entitled ‘Caroline Vernon’, dated March 26, 1839. On another 

MS. copy of the poem Charlotte Brontë has written, ‘Copied at Bruxelles, 1843.” (Op. Cit., p. 44). Existe 

um forte contraste entre o tom desta composição de Charlotte e o tom pessimista de alguns dos poemas de 

Emily escritos no período entre 1843 e 1845. 
48 “Not many years, but long enough to see”, 23 de Dezembro de 1839. Winnifrith, p. 335 (a ênfase é 

nossa). O tom hipotético deste fragmento faz-nos discordar um pouco do comentário feito pelo editor: 

“The date 1839 is a conjecture, made when the poem was thought to be by Emily, and it is possible that 

this moving poem is in fact Charlotte’s response to Emily’s death in December 1848.” (Op. Cit., p. 415). 
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irremediavelmente (“I stole thee from thy natal bower. // I was the worm that withered 

thee”).49 

 Durante o ano de 1840, embora permanecendo a maior parte do seu tempo por 

casa (em Haworth), Charlotte escreveria apenas um poema de inspiração pessoal. O tom 

recreativo e leve de “A Valentine” reflecte provavelmente o ambiente alegre e informal 

que se vivia no Curato devido à agradável presença do novo pároco auxiliar, William 

Weightman. Afectada quer pela sua simpatia quer pelo seus encantos pessoais, 

Charlotte não resiste a responder-lhe à letra (“You sent us such a valentine, / Your gift 

is now returned”), exibindo no entanto uma falsa modéstia propositada ao esconder o 

seu dom poético (“We cannot write or talk like you; / We’re plain folks every one”). A 

forma como ela alude – escondida por detrás do pronome plural ‘we’ – ao carácter 

excepcional de Weightman antecipa em certa medida a admiração mostrada por Anne 

nos poemas de amor a ele dedicados: “[...] never may a cloud come o’er / The sunshine 

of your mind”. E, ao referir-se ao promissor destino deste homem (que ironicamente 

morreria pouco tempo depois), Charlotte parecia estar a dar-nos na realidade uma visão 

antecipatória do seu próprio futuro como autora: “[...] brighter hopes, with brighter 

wreaths, / Are doomed to bind your brow. 

 

Not always in these lonely hills / Your humble lot shall lie; / The oracle of fate 

foretells / A worthier destiny. 

 

No final, ela recorre à sua habitual metáfora marítima e religiosa da vida como uma 

longa e perigosa viagem que, apesar de tudo, vale a pena fazer: “[...] hold your vessel 

fast, / [...] fear not for the tide’s deep roar, / [...] though [...] ‘Mid land-locked creeks [...] 

the bark must land / On glorious shores at last.” 50 

 Um longo interregno de dois anos – marcado sobretudo pela partida para 

Bruxelas – seguir-se-ia até Charlotte voltar a escrever composições de inspiração 

                                                 
49 “On its bending stalk a bonny flower”, poema não datado mas escrito provavelmente em 1839. Cf. 

Winnifrith, pp. 250-251 (a ênfase é nossa). Em 1838, Anne Brontë tinha deixado a escola de Roe Head 

gravemente doente e Emily tinha entrado na escola de Law Hill como professora, de onde sai 

profundamente debilitada; em 1839, Anne trabalharia como preceptora junto da família Ingham (ao 

mesmo tempo que Charlotte junto da família Sidgwick). É possível que Charlotte se tivesse sentido 

responsável por induzir suas irmãs a trabalhar fora de casa e, assim, contribuir para o agravamento do 

estado de saúde delas. 
50 “A Roland for your Oliver”, poema escrito em Fevereiro de 1840. Cf. Winnifrith, pp. 231-233 (a ênfase 

é nossa). Segundo testemunhos da época, este poema teria sido escrito com a ajuda de Emily, de Anne e 

também de Ellen Nussey (na altura, de visita ao Curato). 
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pessoal.51 No decurso de 1843, ela comporia cerca de sete poemas, maioritariamente 

sobre os problemas da solidão e do amor não correspondido (questões relacionadas com 

a intimidade feminina), mas também sobre o estagnante vazio da sua vida. Um dos 

poemas pessoais mais representativos desta condição é “Frances”, um extenso 

monólogo proferido por uma mulher oprimida pelo desespero da falta de afecto. O uso 

de um nome e de um cenário fictícios (“the mansion grey”, “lonely wood”), e ainda da 

terceira pessoa (‘she’) na parte introdutória do poema, não parece passar de um artifício 

poético que serve para encobrir a verdadeira identidade do sujeito cujo sentir é aqui 

constrangedoramente exposto. 

Incapaz de dormir porque a sua mente se encontra atormentada por sonhos e 

visões (“for fear of dreams, / [...] quits her restless bed”), esta misteriosa donzela deixa 

o seu leito para se passear pela escura e solitária mansão que parece, no entanto, 

aprisioná-la e abafar-lhe o espírito (“The close air of the grated tower / Stifles a heart 

that scarce can beat”). Ela sai enfim para o exterior mas, sentindo a hostilidade dos 

elementos naquela noite de Inverno (“night frost”, “misty moon”), refugia-se num 

recanto abrigado do jardim, onde sentada naquele isolamento pode finalmente dar largas 

à sua dor (“laid / Her hot brow on her burning hand. / [...] Some tears of misery she 

shed.”). Neste seu pungente desabafo, ela exprime então o desespero acumulado de uma 

alma longamente privada da realização dos seus desejos (“Hours long, days long, [...] / 

The yoke of absolute despair, / A suffering wholy desolate”). Ela lamenta sobretudo a 

falta de amor52 e a indiferença geral do mundo (“’For me the universe is dumb, / Stone-

deaf, and blank, and wholly blind”) mas também as limitações que são impostas à sua 

mente – agora vazia e inerte pela falta de estímulos: 

 

Life I must bound, existence sum / In the strait limits of one mind; // That mind 

my own. Oh! narrow cell; / Dark – imageless – a living tomb! 

 

                                                 
51 Durante este período, Charlotte parece ter estado principalmente ocupada com o projecto comum de 

abrir uma escola particular para raparigas e, depois, com os preparativos da sua partida para Bruxelas com 

Emily para prosseguirem os seus estudos; facto que se concretizaria em Fevereiro de 1842. Depois da 

morte da tia Elizabeth Branwell, Charlotte voltaria sozinha a Bruxelas para estudar e trabalhar como 

professora, em Janeiro de 1843. 
52 É interessante verificar que, neste ponto do poema, Charlotte resolve introduzir uma estrofe já repetida 

num poema anterior, a primeira estância de “Reason” (datado de Janeiro de 1836): “’Unloved – I love; 

unwept – I weep; / Grief I restrain – hope I repress: Vain is this anguish – fixed and deep; / Vainer, 

desires and dreams of bliss”. Este facto poderá ser uma pista sobre o método de escrita usado por 

Charlotte, nomeadamente a sua tendência quase obsessiva para uma constante reescrita e aproveitamento 

de versos. 
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Revoltada perante o seu destino, ela inquire-se sobre a inevitabilidade desta morte lenta 

(“Must it be so? Is this my fate?”) e questiona mesmo a sua fé no mundo que há-de vir 

(“when I die, / What follows? Vacant nothingness?”); no entanto, a esperança numa 

vida melhor após a morte sobrepõe-se e o seu espírito resignado apazigua-se por alguns 

momentos (“Think of the glorious waking-hour, / [...] tranquil, fixed, to wait the end.”). 

O poema podia perfeitamente terminar com esta resolução religiosa do conflito 

mas, inesperadamente, a mente do sujeito reaviva-se e um desejo mais forte vem ao de 

cima, o da felicidade que só o amor pode conceder (“the sweet hope of being loved”). 

Por meio de uma imagem ‘keatsiana’, Charlotte descreve a forma como aquela esteve 

prestes a provar do precioso néctar mas este subitamente se esgotou, deixando-lhe 

apenas um sabor amargo: 

 

‘[...] the cup of joy, / Filled full, with purple light was glowing, / [...] Drained, 

drop by drop, the generous juice. / [...] I saw it sink, and strove to taste it – / My 

eager lips approached the brim; / The movement only seemed to waste it – / It 

sank to dregs, all harsh and dim. // [...] they for ever / Have poisoned life and 

love for me’ 

 

A visão do amor desfez-se como um falso oásis do deserto (“thin illusion”, “hollow 

dream”) no momento em que o homem amado inesperadamente se afastou dela e se 

tornou progressivamente mais frio e distante (“He careless left and cool withdrew, / [...] 

neither word nor token sending”). Por fim, apercebendo-se da inutilidade do seu pranto 

e da absoluta necessidade de sair daquela incapacitante prostração, Frances arma-se de 

coragem e determinação para prosseguir a sua vida (notar a analogia com uma árvore 

que foi fulminada): “Though lightning-struck, I must live on; / [...] Though scathed, I 

long shall greenly grow”. Ela convence-se que a solução para o seu problema reside na 

ocupação total da sua mente com trabalho árduo ou uma viagem que lhe abra os seus 

horizontes estreitos (“My unused strength demands a task; / Travel and toil, and full 

exertion”) e a faça esquecer a ‘visão’ – para sempre impressa na sua memória 

(“Stamped deep on vision, heart, and brain.”) – daquele que a desiludiu. Entregando-se 

a Deus e aos seus próprios recursos (“Of God alone, and self-reliance, / I ask for 

solace”), esta mulher resolve assim aventurar-se para longe do seu universo natal.53 

                                                 
53 “She will not sleep for fear of dreams”, poema não datado mas escrito por volta de 1843. Cf. 

Winnifrith, pp. 22-30 (a ênfase é nossa). O contexto específico deste longo poema de Charlotte levanta-

nos algumas dúvidas. Por um lado, o nome ‘Frances’ lembra o da heroína do seu primeiro romance, The 

Professor mas, por outro, os sentimentos nele expressos são mais próximos dos de Lucy Snowe em 

Villette. De qualquer forma, a descrição da experiência desta jovem mulher assemelha-se demasiado à de 



O MUNDO DO REAL, DO PESSOAL E DO INDIVIDUAL – OS DESAFIOS DA POESIA E DO IMAGINÁRIO NA VIDA DE TODOS OS DIAS 

 477 

 Este impulso positivo de reacção ao infortúnio, de rejeição de uma passividade 

doentia, através do esforço e labor individuais parece ir mais de encontro à filosofia de 

vida dos vitorianos do que à atitude de 'dejection' (depressão ou desânimo) característica 

do poeta romântico.54 Mas nem sempre isso acontece, já que essa auto-confiança nos 

recursos individuais muitas vezes não é suficiente para fornecer a consolação diária e 

necessária a Charlotte, que a cada passo se refugia no passado. O poema 

apropriadamente intitulado “Evening Solace” (‘Consolação Nocturna’) é, assim, 

profundamente romântico no sentido ‘wordsworthiano’ do termo. O valor atribuído à 

evocação solitária e silenciosa de pensamentos e emoções ciosamente guardados no 

mais íntimo da nossa alma é incomensurável (“hidden treasures, / In secret kept, [...] 

hours of lonely musing, / [...] When [...] The heart’s best feelings gather home.”), pois 

trata-se de uma actividade introspectiva que procura equilibrar ou compensar um 

presente imediatista e apressado (“days may pass in gay confusion, / [...] lost in Fame’s 

or Wealth’s illusion”). É, além disso, a oportunidade que o sujeito tem de avaliar 

calmamente as suas emoções passadas (“in our souls there seems to languish / A tender 

grief that is not woe”) e de, adicionalmente, favorecer a elevação dos seus pensamentos 

– que procuram uma realização superior – através de um acto de transcendência 

espiritual (“a deeper impulse given / [...] To solemn thoughts that soar to heaven, / 

Seeking a life and world to come.”).55 

 Os restantes poemas escritos em 1843 são aparentemente alusivos aos 

fenómenos naturais mais comuns, tal como os cenários de fim (ou início) de dia tão 

apreciados por Charlotte. No entanto, a reflexão íntima e pessoal que os seus matizes e 

variações proporcionam possui implicações simbólicas profundas no que respeita o 

rumo que a vida da autora parecia estar (ou não) a seguir. Os momentos de luz (raros) e 

de penumbra (cada vez mais frequentes), que marcam a lenta passagem do tempo, 

assinalam igualmente a progressiva estagnação da sua existência solitária. “The Autumn 

day its course has run” simboliza o desfecho da sua juventude e é paradigmático da 

                                                                                                                                               
Charlotte, nomeadamente nos seus sentimentos em relação a Constantin Heger, para se tratar de uma 

mera coincidência. 
54 Aliás, aquela filosofia de vida tipicamente vitoriana (designada de ‘Self-Help’) está subjacente a todo o 

enredo de The Professor, a história de um indivíduo que pelos seus próprios meios e o esforço individual 

consegue vencer as adversidades que a vida lhe colocou. 
55 “The human heart has hidden treasures”, poema não datado mas escrito provavelmente por volta de 

1843. Cf. Winnifrith, pp. 58-59 (a ênfase é nossa). O editor afirma que o poema “[is] said to be written at 

Haworth. [...] Charlotte wrote another similar poem at Haworth in 1838 [“Parting”]” (Op. Cit., p. 356). 
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chegada dessa paralisante penumbra nocturna que, qual silenciosa e apagada ‘freira’ em 

solene visita à sua cela, vai envolvendo uma Charlotte enclausurada (no seu quarto): 

 

[...] And twilight to my lonely house / A silent guest is come: / In mask of 

gloom, through every room / She passes dusk and dumb. // Her veil is spread, 

her shadows shed / O’er stair and chamber void, / And now I feel her presence 

steal [...] 

 

Curiosa e paradoxalmente, o final do dia é um momento bem-vindo para esta alma 

solitária, já que a noite visitante será a partir daí a sua única companheira e confidente 

(“Sit, silent Nun – sit here and be / Comrade and confidante to me.”).56 

 O poema seguinte descreve igualmente um cenário de final de dia (nos arredores 

de Bruxelas?), em que uma entorpecedora penumbra cai, qual pesada cortina, por sobre 

o silencioso vale e os seus habitantes precocemente conquistados pelo sono (“Early 

wrapt in slumber deep”): 

 

[...] Time’s dark stream, [...] Glides with shadowed flow; / O’er each latticed 

window falls/ A drapery, sweeping low. // While, within the house, is spread, / 

Shade o’er weary eyes, [...] 

 

Apenas a luz da lua (“clear as noon”) e o rasto deixado pelo ocaso (“A track of silver 

whiteness”) parecem escapar à influência daquela sombra encantatória que tudo cobre, 

inclusive a mente adormecida dos nativos e o espírito da exilada que os observa.57 

 Numa outra composição, intitulada “Morning”, o romper da manhã é palco de 

alguns momentos de pura evasão em que Charlotte, aproveitando uma pausa (de duas 

horas) antes de recomeçar a árdua lida de mais um dia, saboreia as recordações e os 

sonhos felizes do seu passado. O silêncio, a calma e a frescura daquele instante (“Cool 

early shade, calm leisure fill / The silent hall and summer room”) despertam a sua 

imaginação (“Fancy’s realm of imagery”) e suscitam nela um desejo súbito de se 

libertar daquele presente feito unicamente de trabalho: 

 

                                                 
56 “The Autumn day its course has run”, poema composto por volta de Maio de 1843 (“This and the 

following poem were written by Charlotte Brontë in her German exercise book used at Brussels in May 

1843.”). Cf. Winnifrith, pp. 239-240 (a ênfase é nossa). O editor refere a existência de três versões deste 

poema, o que é sinal da importância que Charlotte lhe atribuiu e também constitui um indício do seu 

método de composição, já que as duas primeiras versões são mais descritivas mas muito menos 

condensadas e precisas (Op. Cit., “Notes”, p. 400-401). 
57 “Early wrapt in slumber deep”, poema composto por volta de Maio de 1843 (ver o comentário do editor 

referente a esta data na nota acima). Cf. Winnifrith, p. 240 (a ênfase é nossa). 
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[...] No, eager claim for liberty / Some sense now urges in my mind / [...] Some 

strange delight in ranging free; / Some joy that will not prisoned be, / Brisk as 

the western wind. 

 

O seu instrumento de libertação – o reino imaginário da Fantasia (“bright though vague 

the dreamy place”) – corre exclusivamente em busca de agradáveis cenas do Passado e 

do Futuro (sonhos e expectativas?) pois Charlotte quer esquecer “the weary hours of 

strife, / [...] the scenes of pain” para poder reviver calmamente aqueles escassos 

momentos de felicidade que agora alimentam o seu espírito, incluindo a doce e 

passageira ilusão do amor: 

 

Each pleasant passage in my life / I now live o’er again. / [...] And every hour 

that smoothly flowed / This hour does well renew, / [...] Love’s whisper [...] 

This summer wind seems to repeat/ [...] 

 

No final do poema, e antes de enfrentar novamente “intensive labour, care”, Charlotte 

parece descrever o carácter (fisicamente) intenso e único deste momento visionário que 

confere colorido e vida renovada à sua alma, mas que ela tem consciência de ser 

intrinsecamente efémero e etéreo: 

 

[...] in this golden moment all / Doth fairy gilding wear; / And fond and fast the 

pulses beat / Departed Passion’s shade to greet, / Rising in transient vision 

sweet / To colour empty air. 58 

 

 Noutra ocasião, concretamente no poema intitulado “Lost in the Hills”, Charlotte 

descreve – de forma alegórica e simbólica – o modo como a cega e ardente busca do seu 

belo sonho colorido a fez perder a orientação ou o rumo no longo e árduo caminho da 

vida (“to retrace / The long and lonely road / So lately in the rainbow chase / With 

fearless ardour trod”). No entanto, o céu multicolor e soalheiro (povoado de sonhos) que 

ela deixa para trás (“Behind, I left the sunshine”) contrasta demasiado com o 

firmamento escuro e ameaçador que agora se estende à sua frente (“Before, a storm 

rolled dark and low / [...] night advancing black and blind”); apanhada pela noite 

tempestuosa, que a deixa desorientada, ela procura em vão vislumbrar uma última réstia 

de luz (“I sought, I longed afar to see / My life’s light’s parting streak.”) mas apenas 

encontra um cenário que parece antecipar um futuro negro de morte: 

 

                                                 
58 “Morning was in its freshness still”, poema não datado mas escrito por volta de 1843. Cf. Winnifrith, 

pp. 251-253 (a ênfase é nossa). 
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The West was black as if no day / Had ever lingered there, / [...] yon dark orient 

spread: The funeral North – the black dark sky / Alike mourned for the dead. 

 

 Esta visão quase apocalíptica que Charlotte tem do seu destino poderá representar uma 

crítica aos efeitos perniciosos de uma reverie continuada mas não deixa de ser 

igualmente uma estranha premonição.59 

 A importância simbólica do contraste entre a luz e as trevas (entre claridade e 

escuridão, entre noite e dia e por aí adiante) na poesia de Charlotte é-nos a cada passo 

confirmada e enfatizada. Num fragmento poético alusivo precisamente à falta de um 

propósito ou de uma esperança que ilumine a sua existência obscura, ela exprime o seu 

desespero e impaciência perante essa espera forçada por uma claridade/ felicidade que 

tarda: 

 

[...] not a glimmer grey / Steals through the familiar blank and solid gloom / 

Which shuts me in – would I could sleep away / The hours – till, skies all 

flushed with morning’s / bloom / shall open clear and red and cheer with light60 

 

 No ano seguinte (1844), Charlotte deixaria Bruxelas de forma definitiva e, daí 

em diante, veria o seu sonho de uma felicidade amorosa desvanecer-se lentamente.61 

Durante esse ano, ela não comporia nenhum poema de inspiração exclusivamente 

pessoal ou outra, provavelmente porque se encontrava demasiado ocupada, quer em 

concretizar o seu propósito de abrir uma escola particular no Curato, quer na sua 

insistente correspondência com Heger. Em 1845, o único poema por ela escrito resume 

a experiência por ela vivida no Pensionato belga de forma abertamente autobiográfica 

(mas nunca referindo nomes). Trata-se de uma composição que relata de maneira 

inédita o relacionamento afectivo de Charlotte com o seu professor, nomeadamente o 

despontar gradual de um sentimento mais forte e obsessivo. De simples atenção, 

respeito e interesse por este homem, ela passou a ter-lhe afecto e devoção e, finalmente, 

amor, processo descrito de forma sumária mas intensa: 

 

                                                 
59 “I now had only to retrace”, poema não datado mas escrito por volta de 1843. Cf. Winnifrith, pp. 253-

254 (a ênfase é nossa). Embora o medo da morte – uma ameaça bem real naquela época – fosse uma 

constante da vida (e da obra) de Charlotte, esta estava longe de imaginar que a imagem veiculada neste 

seu poema se concretizasse de forma tão certa e célere (referimo-nos às mortes de Branwell, Emily e 

Anne, que ocorreriam apenas cinco anos depois). 
60 “How far is night advanced? ...”, fragmento não datado mas presumivelmente escrito em 1843. Cf. 

Winnifrith, p. 335 (a ênfase é nossa). 
61 Sobre este assunto, ver o capítulo 1.2 (“Visão da ‘Terra Prometida’ – A Experiência de Bruxelas”) da 

Parte II desta dissertação. 
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At first I did attention give, / Observance – deep esteem; [...] Attention rose to 

interest soon, / Respect to homage changed; / [...] I gave entire affection now, / I 

gave devotion sure, / And strong took root and fast did grow / One mighty 

feeling more. // The truest love that ever heart / felt at its kindled core  

 

Charlotte tenta descrever esta nova sensação e o modo como ela afectou a sua maneira 

de ver o mundo; a secreta mas extasiante alegria que se apoderou da sua alma 

assemelha-se muito àquela sentida nos momentos de reverie proporcionados pelo seu 

imaginário (ambas parecem trazê-la de volta à vida): 

 

Through my veins with quickened start / A tide of life did pour. // A halo played 

about the brows / Of life as seen by me, / And trailing bliss within me rose, / 

And anxious ecstasy. 

 

No entanto, a sua visão do amor só estaria completa se ela conseguisse despertar a 

mesma intensidade de sentimento no outro, de forma a sentir-se plenamente 

correspondida (“I dreamed it would be nameless bliss / As I loved loved to be”). 

 A segunda parte do poema descreve o processo de tomada de consciência por 

parte de Charlotte dos inúmeros e intransponíveis obstáculos que se colocam àquele seu 

novo propósito. Embora não especificados, eles são de ordem geográfica, social e moral 

e aqui simbolizados por uma potente metáfora marítima (e florestal) de separação, que 

serve igualmente para realçar o carácter transgressivo do relacionamento e a oposição 

ao mesmo: 

But wild and pathless was the space / That lay our lives between, / And 

dangerous as the foaming race / Of ocean’s surges green, // [...] For might and 

right, woe and wrath / Between our spirits stood. 

 

O drama amoroso aqui representado lembra de certa forma aquele presente nos poemas 

‘angrianos’ de Charlotte dedicados aos pares de jovens enamorados, separados pela 

distância ou pela oposição de seus pais. A ciumenta rivalidade (tão comum naquelas 

crónicas) também tem aqui o seu papel, constituindo o principal obstáculo à felicidade, 

já que Charlotte é caluniada diante do homem que ama e que, em virtude disso, se torna 

frio e distante: 

Hate struck me in his presence down, / Love barred approach to me, / My 

rival’s joy with jealous frown / Declared hostility. // Wrath leagued with 

calumny transfused / Strong poison in his veins / And I stood at his feet accused 

/ [...] Cold as a statue’s grew his eye, / Hard as a rock his brow 

 

No final do poema, Charlotte vê o seu sonho de uma felicidade amorosa – 

curiosamente simbolizado pela imagem já recorrente do arco-íris (“That child of shower 
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and gleam”) – ser usurpado para sempre por aquela misteriosa e poderosa rival (muito 

provavelmente, Claire Zoë Heger, esposa legítima e mãe). A cena de harmonia familiar 

da qual ela é tacitamente excluída servindo para confirmar a sua crescente convicção de 

que o amor é apanágio ou privilégio de outros que não ela: 

 

She seemed my rainbow to have seized, / Around her form it closed, / And soft 

its iris splendour blazed / Where love and she reposed.62 

 

 O inevitável sofrimento causado, quer por esta dura realização quer pela 

mudança de atitude de Constantin Heger, inspirou a escrita de pelo menos mais um 

poema de amor. Mas, desta vez, o discurso sentimental de Charlotte está marcado por 

acusações, recriminações e lamentações pela prolongada indiferença e a cruel frieza do 

seu antigo professor (não nomeado) para com ela. A composição, escrita em 1847, 

exibe versos mais longos e um ritmo mais compassado para melhor exprimir o doloroso 

lirismo nele presente.63 Vendo-se agora também privada completamente da pouca 

correspondência com Heger (“But once a year he heard a whisper low and dreary / 

Appealing for aid, entreating some reply; / [...] He was as mute as is the grave, he stood 

stirless as a tower”), Charlotte reage de forma violenta e dramática a esta recusa 

implícita de alimentação da sua fantasia amorosa. A sua incessante e desesperada 

procura do amor esbarrou, assim, contra os muros da convenção, da contenção e da 

razão (“I looked up, and saw I prayed to stone: / [...] I sought love where love was 

utterly unknown.”). No seu silêncio respeitoso, austero e impenetrável, Heger exibe a 

resistência e a dureza de um Deus de granito, não se compadecendo com os repetidos 

apelos daquela que se tinha ajoelhado aos pés do seu Mestre de forma incondicional: 

 

Idolater I kneeled to an idol cut in rock! / I might have slashed my flesh and 

drawn my heart’s best blood: / The Granite God had felt no tenderness, no 

shock; / My Baal had not seen nor heard nor understood. 

 

                                                 
62 “At first I did attention give”, poema não datado mas escrito provavelmente em 1845. Cf. Winnifrith, 

pp. 336-338 (a ênfase é nossa). A imagem do arco-íris já tinha efectivamente surgido em “Lost in the 

Hills” (“in the rainbow chase”) com o sentido de ‘no encalço de sonhos (visões) belas mas efémeras’. 

Este poema está profundamente relacionado com um outro, intitulado “Master and Pupil” e escrito em 

1843, que Charlotte incluiria em The Professor mas cujo contexto é em grande parte ficcional (por nós 

analisado no próximo capítulo). 
63 Durante o ano de 1846, que marca a publicação de Poems by Currer, Ellis and Acton Bell (Maio) e o 

término da escrita de The Professor (Junho), Charlotte tinha escrito cinco poemas de cariz narrativo –

‘story-poems’ incluídos naquela publicação. São eles “Pilate’s Wife’s Dream”, “Mementos”, “The Wife’s 

Will”, “The Wood” e “The Missionary” – que, pelo seu carácter híbrido ou misto, serão analisados no 

próximo capítulo.  



O MUNDO DO REAL, DO PESSOAL E DO INDIVIDUAL – OS DESAFIOS DA POESIA E DO IMAGINÁRIO NA VIDA DE TODOS OS DIAS 

 483 

Charlotte exprime por fim a inevitável humilhação daquele seu gesto, a vergonha e a 

auto-recriminação por insistir num amor não-correspondido (“In dark remorse I rose, I 

rose in darker shame; / Self-condemned”), acabando por mergulhar também ela num 

silêncio ferido e esperando encontrar o esquecimento nesse seu exílio voluntário e 

solitário (“I withdrew to an exile from my kind; / [...] Hoping in its wilds forgetfulness 

to find”). Como sempre acontece nos seus momentos de maior crise, ela vira-se para o 

Deus misericordioso da sua fé, um Deus de amor, cujo terno perdão e poder de consolar 

contrasta drasticamente com a frieza demonstrada pela divindade pagã corporizada por 

Heger: 

He gave our hearts to love: He will not love despise, / E’en if the gift be lost, as 

mine was long ago; / He will forgive the fault, will bid the offender rise, / Wash 

out with dews of bliss the fiery brand of woe 64 

 

 Podemos constatar que, durante este período, Charlotte apenas comporia poemas 

de cariz estritamente pessoal nos momentos mais críticos da sua experiência, já que a 

escrita dos seus dois primeiros romances – The Professor (1846, publ. 1857) e Jane 

Eyre (1847) – tinha monopolizado uma grande parte do seu tempo e da sua energia 

(assim como dos seus recursos imaginativos). Mas os dois anos seguintes, 1848 e 1849, 

revelar-se-iam particularmente dolorosos e penosos do ponto de vista pessoal, pois 

assinalam primeiro o desaparecimento súbito e sucessivo dos dois familiares que eram 

mais próximos a Charlotte: Branwell e Emily e, finalmente, o de Anne. Se a morte de 

seu irmão lhe tinha deixado apenas um sentimento de amargura perante talentos 

desperdiçados (aliado a um certo alívio egocêntrico?), a de suas irmãs – e em especial a 

de Emily – marcou-a profundamente porque se viu subitamente sozinha, perdida e 

desprovida do quorum e da partilha literária a que se tinha habituado nos últimos anos.65 

 Por outro lado, se a dramática morte de Branwell estranhamente não lhe inspirou 

a escrita de um único lamento elegíaco, a perda de duas irmãs tão chegadas de uma só 

assentada parece, pelo contrário, ter despertado novamente a sua veia poética, 

entorpecida pelo peso de tamanha dor. Charlotte contrariaria, assim, a sua afirmação 

                                                 
64 “He saw my heart’s woe, discovered my soul’s anguish”, poema não datado mas escrito provavelmente 

em 1847 (Juliet Barker afirma o seguinte: “the manuscript of this poem appears on the back of a letter to 

W.S. Williams, the proof-reader at Smith, Elder and Co., dated 13 November 1847”, The Brontës. 

Selected Poems, “Notes” p. 108). Cf. Winnifrith, pp. 244-245 (a ênfase é nossa). 
65 Sobre esse assunto, ver o capítulo 1.3 (“Enfim ‘autoras’! – O sonho antigo tornado uma realidade 

efémera”) da Parte II desta dissertação. 
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futura de que “bitter sorrow, while recent, does not flow out in verse” 66 com duas 

breves composições dedicadas à memória de cada uma delas e, por irónica coincidência 

(ou talvez não), também as suas duas últimas composições em verso. 

Na primeira, escrita apenas cinco dias após a morte de Emily, Charlotte dirige-se 

de forma intensamente directa e pessoal à falecida, usando a expressão afectuosa de 

“My darling”, que lembra o trato carinhoso diário. Mas, surpreendentemente, em vez de 

começar por lamentar a morte precoce e a eterna ausência daquela que fora sua irmã e 

companheira, ela opta de forma deliberada por lhe descrever a dor e a agonia daqueles 

que ficaram (incluindo Charlotte), sofrimento atroz, do qual Emily foi naturalmente 

poupada por felizmente já não se encontrar entre eles: 

 

[...] thou wilt never know / The grinding agony of woe / That we have borne for 

thee. / [...] The nightly anguish thou art spared / [...] Nor know’st thou what it is 

to lie / [...] Then since thou art spared such pain / We will not wish thee here 

again 

 

A lógica rebuscada deste raciocínio parece servir para acentuar o efeito poético do 

sentido tributo de Charlotte, mas essa lógica quase paradoxal (um verdadeiro 

trocadilho) mantém-se ao longo do poema e acentua-se até na sua parte final, como 

acabámos de ver. A morte – mesmo prematura – é, assim, apresentada como 

infinitamente preferível a uma vida feita apenas de inevitável sofrimento, uma visão 

cristã fatalista (“He that lives must mourn”). Embora Charlotte pareça estar aqui a servir 

de ‘porta-voz’ a toda a família, são os seus próprios sentimentos de perda (“How shall I 

the journey bear [...]?”) que subtilmente se sobrepõem ao desgosto comum. A sua dor 

pessoal manifesta-se sobretudo de duas formas, ambas extraordinariamente difíceis de 

suportar: em primeiro lugar, a progressiva tomada de consciência da verdade crua e 

dura (“all the crushing truth is bared / To the awakening mind”); em segundo, a 

prostração provocada por um sentimento de profunda solidão ou vazio existencial 

(“Looking forth with streaming eye / On life’s lone wilderness”), pois uma parte de 

Charlotte parecia ter desaparecido juntamente com Emily.67 

 O segundo poema, escrito aproximadamente um mês depois da morte de Anne, 

exprime de forma mais sucinta e reflectida que o anterior o sentimento de dor e de perda 

                                                 
66 Carta de Charlotte Brontë a Elizabeth Gaskell, 27 de Agosto de 1850. Cf. Gaskell, The Life of Charlotte 

Brontë , Op. Cit., p. 422. 
67 “On the death of Emily Jane Brontë”, 24 de Dezembro de 1848. Cf. Winnifrith, p. 241 (a ênfase é 

nossa). 
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de Charlotte. Embora não se dirigindo directamente a sua irmã, ela fala sobretudo em 

seu próprio nome e no seu sentimento de impotência perante mais um trágico 

afastamento. A primeira quadra joga de maneira interessante com os campos semânticos 

opostos da ‘vida’ e da ‘morte’, cujo elaborado trocadilho Charlotte usa para transmitir a 

sua incapacidade de reter Anne: “I’ve lived the parting hour to see / Of one I would have 

died to save”. Tal como o poema dedicado a Emily, este também se desenvolve por 

meio de uma série de paradoxos ou contrastes; ao mesmo tempo que Charlotte deseja 

manter o elo vital que as liga, ela espera que a morte chegue rapidamente e, assim, 

acabe com o prolongado sofrimento de sua irmã Anne: 

 

[...] Wishing each sigh might be the last; / Longing to see the shade of death / 

O’er those belovèd features cast. // The cloud, the stillness that must part / The 

darling of my life from me; / And then to thank God from my heart, / To thank 

him well and fervently 

 

Esta aparente contradição – resultante do próprio dilema psicológico de Charlotte – 

serve unicamente para realçar a profundidade e o alcance da sua dor íntima através de 

um forte efeito poético. No entanto, embora consciente de que tanto ela própria como 

seu pai “had lost the hope and glory of our life” na pessoa de Anne, Charlotte parece 

mostrar-se estranhamente reconfortada e aliviada com aquele desfecho fatal, apenas 

lamentando terem de enfrentar o destino sozinhos daí em diante (“Must bear alone the 

weary strife.”).68 

 A morte de suas irmãs marca, deste modo, para Charlotte igualmente o abrupto 

término da sua criação poética. Esta paragem física parece assim simbolizar o fim de 

uma autoria a três, de uma irmandade espiritual ou trilogia criativa. Mas se a sua pena 

não voltou nunca mais a registar os versos empolgados de Angria e os atormentados 

eflúvios da sua alma, ela recorreria nos momentos mais difíceis da sua restante vida ao 

conforto proporcionado pelo verdadeiro testamento poético deixado por Emily e por 

Anne. Poemas, que ao serem relidos, trariam à sua memória os tempos mágicos 

passados em sua companhia: 

 

                                                 
68 “On the death of Anne Brontë” ou “There’s little joy in life for me”, 21 de Junho de 1849. Cf. 

Winnifrith, p. 242 (a ênfase é nossa). Anne Brontë morreu em Scarborough a 28 de Maio de 1849 e 

Charlotte só regressou ao Curato de Haworth a 21 de Junho de 1849, dia em que o poema parece ter sido 

escrito. 
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[...] everything reminds me of the times when others were with me and then the 

moors seem a wilderness, featureless, solitary, saddening [...] In the hill-country 

silence their poetry comes by lines and stanzas into my mind. 69  

 

 

 Os poemas ‘não-gondalianos’ ou de inspiração pessoal de Emily Brontë (que 

rondam a meia centena), além de nos sugerirem alguma informação – embora escassa – 

sobre a vida e a personalidade da mais enigmática e impenetrável das três autoras, 

constituem no seu conjunto uma fonte preciosa de dados sobre aquilo que poderíamos 

designar como a sua arte poética. Algumas de entre estas composições, além de nos 

darem um retrato altamente evocativo da vida da autora em Haworth, oferecem-nos uma 

imagem invulgar e potente do mundo da imaginação como um escape e um prazer. Ao 

abordarem os aspectos do ‘sonho’, da ‘fantasia’ e das ‘visões’ – o poder de criação de 

mundos alternativos, estes poemas parecem reflectir indirectamente sobre a escrita. 

Embora este ‘poder’ fosse controlado por Emily, ele ameaçava por vezes dominar a sua 

existência e ela chegava mesmo a desconfiar da ‘felicidade ilusória’ por ele 

proporcionada. O seu espírito moralista e auto-crítico reprovava em certa medida este 

devaneio auto-indulgente, sentindo-se ao mesmo tempo perturbado pela força dos 

sentimentos nele envolvidos. Apesar de toda a carga subjectiva, a voz autoral de Emily 

nunca é verdadeiramente ouvida nos seus poemas senão de forma indirecta (ao contrário 

do que sucedia com sua irmã, Charlotte). 70 Mas ela era também muito sensível à 

sonoridade das palavras, dando muito menos atenção à ortografia das mesmas, que é 

frequentemente bizarra. 

O facto do ponto de partida para a reflexão poética de Emily ser quase sempre a 

contemplação da natureza que lhe é mais próxima física e espiritualmente, sobressai do 

comovente comentário de Charlotte (já aludido atrás) de que, ao contemplá-la ela 

própria, se recorda de imediato da poesia evocativa deixada por sua irmã: 

 

My sister Emily had a particular love of them [the moors], and there is not a 

knoll of heather, not a branch of fern, not a young bilberry leaf not a fluttering 

lark or linnet but reminds me of her. [...] [her] poetry comes by lines and stanzas 

into my mind [...] 71 

 

                                                 
69 Carta de Charlotte Brontë a James Taylor, 22 de Maio de 1850. Cf. Barker, The Brontës, Op. Cit., 

1995, p. 639 (a ênfase é nossa). 
70 Isabel Fernandes sugere que "Por meio de vozes distintas [...] a autora interroga e questiona o seu 

posicionamento face ao mundo e à vida, mas fá-lo de forma distanciada, em muitos casos abertamente 

dramatizada, e racionalmente exploratória." (Op. Cit., p. 8). 
71 Cf. Carta de Charlotte a James Taylor (Barker, 1995, p. 639). 
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A primeira composição de cariz unicamente pessoal de Emily – escrita aos dezoito anos 

– é um exemplo paradigmático da fascinante atracção que os elementos de uma natureza 

indómita exerciam sobre o seu espírito. O poema, conhecido como “High waving 

heather ...”, é todo ele sonoro e ritmado, descrevendo os movimentos do vento e da 

água, assim como os sons e as cores de uma tempestade nocturna. O efeito de 

movimento é reforçado pela utilização predominante do gerúndio em todas as formas 

verbais e pela sua coincidência com a própria rima no final de cada verso (“bending / 

shineing / blending / descending / sending // lending / rending / wending / extending // 

dieing / sighing / flying / defying”). O uso subtil mas insistente da aliteração contribui 

de igual modo para este efeito rítmico e dinâmico (“High / heather; blasts / bending; 

Midnight / light / bright; shineing / stars; glory / rejoincingly / blending; drear / 

dungeon; desolate / desert; soft / sighing”).72 

Neste belíssimo poema, Emily descreve assim uma cena da natureza que a 

parece fascinar: os efeitos visuais e sonoros de uma tempestade que se abateu durante a 

noite sobre a charneca. Mas as transformações sucessivas e os vários matizes e 

contrastes do fenómeno atmosférico são apresentados de forma original e mesmo 

radical, numa visão quase apocalíptica. Os efeitos da tempestade são descritos 

conjuntamente sobre a terra e sobre o céu, de tal modo que ambos parecem fundir-se 

num quadro único e caótico (“Darkness and glory rejoiceingly blending / Earth riseing 

to heaven and heaven descending”). Sobre a superfície da terra, as florestas serradas 

juntam a sua voz à do vento que lhes dá vida e os rios transbordam no seu curso 

torrencial, semeando a desolação (“wild forests lending / One mighty voice to the life 

giveing wind / Rivers their banks in the jubilee rending / [...] a reckless course [...] 

Leaving a desolate desert behind”). Sobre o céu, nuvens e relâmpagos desenham formas 

fantásticas compostas de luz, sombras e trevas numa constante mutação, ora surgindo 

ora desaparecendo (“Changeing for ever from midnight to noon / Roaring like thunder 

like soft music sighing / Shadows on shadows advancing and flying”). O efeito que tal 

espectáculo produz naquela que o testemunha é tão poderoso que parece libertar o seu 

espírito de todas as amarras, incluindo as do seu próprio corpo (“Mans spirit away from 

its drear dongeon sending / Bursting the fetters and breaking the bars”). A simbiose 

                                                 
72 Aliás, os versos invulgarmente longos, com o seu ritmo dactílico surpreendentemente insistente, 

parecem ser mais típicos dos escritos juvenis das Brontë quando estas experimentavam com formas 

métricas menos comuns do que do estilo contido posterior de Emily. 
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entre o fenómeno natural e o ser a que a ele assiste – simbolizada por uma exultante 

comunhão física e espiritual – é, assim, perfeitamente conseguida.73 

O segundo poema de Emily, escrito já em 1837, parece partir de um cenário 

completamente diferente – um belo e calmo fim de dia no Verão (“the summer day / 

had died in smiling light away”) – para depois reflectir sobre a sua experiência como 

poeta-aspirante. Aquele momento de solitária contemplação do ocaso enche o seu 

espírito de tão secreta alegria (“The solemn joy around me stealing / In that devine 

untroubled hour”) que acaba por lhe inspirar uma poderosa e incontrolada torrente de 

pensamentos (“thoughts upon my soul were rushing / And my heart bowed beneath 

their power”). Estes parecem originar do mundo da infância: os seus sonhos, visões e 

fantasias novamente despertados (“Dreams [...] Visions by ardent Fancy fed / Since life 

was in its morning prime”). Segue-se então um momento crítico em que ela tenta 

exprimir a felicidade desse instante por meio da poesia mas não o consegue: 

 

[...] I could not speak the feeling / [...] O why has heaven / Denied the precious 

gift to me / The glorious gift to many given / To speak their thoughts in poetry // 

[...] now when I had hoped to sing / My fingers strike a tuneless string 

 

A sua incapacidade momentânea provoca-lhe inicialmente um sentimento de revolta e 

de frustração mas, por fim, ela exibe sobretudo desânimo (“strive no more ‘tis all in 

vain”). O que é interessante verificar, por um lado, neste poema é que Emily 

considerava a poesia como um dom divino (concedido por graça de Deus) e não uma 

capacidade latente na pessoa e, por outro, que a sua ambição de um dia se tornar poeta 

estava já por esta altura a ser levada muito a sério.74 

                                                 
73 “High waveing heather ‘neath stormy blasts bending”, 13 de Dezembro de 1836. Cf. Derek Roper, The 

Poems of Emily Brontë, Clarendon Press: Oxford, 1995, pp. 31-32 (a ênfase é nossa). Juliet Barker refere 

que “this highly evocative piece is apocalyptic in tone and may, indeed, owe something to the Book of 

Revelations, particularly as the word ‘jubilee’ in line 9 is clearly used in the biblical sense of 

emancipation.” (cf. The Brontës. Selected Poems, Everyman, 1993, p. 115). Mas a fusão/união libertadora 

com a natureza descrita no poema – de influência sobretudo panteística – seria desenvolvida por Emily 

em muitos outros poemas, nomeadamente em “Aye there it is! It wakes tonight”, onde também assume 

um carácter religioso: “The essence of the Tempest’s roaring / And of the Tempest’s fall – / A principle 

of life intense / Lost to mortality –  / [...] Thy prisoned soul shall rise”. 
74 “Alone I sat the summer day”, poema composto em Agosto de 1837. Cf. Roper e Chitham, Op. Cit., p. 

41 (a ênfase é nossa). Juliet Barker considera esta “One of the few indications of how Emily actually 

composed her poetry [...]. It is evening, the inspirational hour of the day for Emily, but despite the 

favourable circumstances and the consequent rush of ideas, the faculty of converting the inspiration into 

verse is denied to her on this occasion. [...]” (cf. Barker, 1993, pp. 115-116). Num pequeno fragmento não 

datado, Emily exprime a mesma sensação de impotência: “I would have touched the heavnly key / [...] I 

would have awoke the entrancing song / But its words died upon my tongue” ( cf. Roper, p. 203). 
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 A composição que Emily escreve a seguir poderá relevar indirectamente do seu 

estado de espírito durante este período da sua vida (ela encontrava-se sozinha em 

Haworth, visto que suas irmãs estavam em Roe Head). O poema, intitulado “Lines”, 

exibe um tom marcadamente pessimista e a metáfora religiosa da vida como uma longa 

e penosa viagem é predominante: 

 

Wasted worn is the traveller / dark his heart and dim his eye / Without hope or 

comforter / faultering faint and ready to die 

 

O cansaço e o desespero do solitário viajante são de tal modo extremos que ele chega a 

desejar a própria morte (“He wished down to lie / And render up life’s tiresome load”). 

Este peregrino que busca incessantemente a terra prometida ou sagrada (“the land of 

rest”) não consegue obter um único sinal de esperança ou de incentivo (“Often he looks 

to the ruthless sky”), o que sugere uma crítica velada por parte de Emily a um deus não 

misericordioso. Interpelando directamente este ser quase derrotado no final do poema, 

ela aconselha-lhe apenas resignação, força para controlar o desespero e determinação na 

concretização do seu objectivo (“Then go on to toil resigned / If you still despair 

control / [...] You shall reach the final goal”). Assim, em vez de procurar reavivar a fé 

destruída deste ‘homem’, Emily acena-lhe com a sua própria e austera filosofia 

estóica.75 

 O tom pessimista persiste num fragmento poético datado da mesma altura, em 

que Emily faz alusão à velha torre da igreja de Haworth e ao muro do jardim do Curato 

(“black with Autumn rain”). Ela parece observar da janela de casa o efeito que o escuro 

e chuvoso final de dia tem sobre a paisagem à sua frente (“dreary winds foreboding call 

/ The darkness down”) e reflectir sobre a forma como o cenário influencia o seu próprio 

estado de espírito (“as I gazed on the cheerless sky / Sad thoughts rose in my mind”). 

Ao contrário do que é costume, é sobretudo com o cair da noite que Emily agora 

subitamente se entristece (“I whached a deeper gloom efface / The evenings lingering 

ray”), parecendo interromper de seguida o seu poema por falta de condições 

propiciadoras à criação.76 Numa pequena composição escrita nesse mesmo Inverno, 

                                                 
75 “Far away is the land of rest”, poema escrito em Outubro de 1837. Cf. Roper e Chitham, p. 44 (a ênfase 

é nossa). A mensagem presente num outro poema não datado, intitulado “Sympathy”, parece ser a 

mesma: “Then journey on, if not elate / Still, never broken-hearted” (cf. Roper, p. 195-196). 
76 “The Old church tower and Garden wall”, poema escrito em Outubro de 1837. Cf. Roper e Chitham, 

pp. 44-45 (a ênfase é nossa). Juliet Barker faz o seguinte comentário: “Again it is evening, normally the 

time most conducive to poetry, [...] The poem tails off when it becomes evident that this is a false start 

and is not going to lead anywhere.” (cf. Barker, 1993, p. 116). 
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Emily descreve como, num dos seus habituais passeios pela charneca, é subitamente 

surpreendida pela chegada da noite e por uma tempestade de neve (“The night is 

darkening round me / [...] And the storm is fast descending”). Mas em vez de fugir com 

receio ou de procurar abrigo, ela detém-se numa observação fascinada dos elementos, 

parecendo presa por um feitiço que não a deixa mover-se (“The wild winds coldly blow 

/ But a tyrant spell has bound me / And I cannot cannot go”). Este é um exemplo típico 

de um cenário natural hostil que exerce uma poderosa força de atracção sobre o espírito 

de Emily e da qual ela não deseja libertar-se (“nothing drear can move me / I will not 

cannot go”).77 

 O fascínio de Emily por paisagens invernosas sobressai igualmente de um 

pequeníssimo excerto (o último desse ano), em que ela parece querer apressar o 

processo de decomposição associado ao Outono (“Fall leaves fall die flowers away”) 

para que o Inverno chegue mais rapidamente, as noites fiquem mais longas (“Lengthen 

night and shorten day”) e a pureza da neve possa cobrir toda aquela desolação (“I shall 

smile when wreaths of snow / Blossom where the rose should grow”).78 Esta atracção 

pela neve, em especial, parece identificar Emily com a sua heroína, A.G.A.. 

O poema seguinte, escrito já nos finais de 1838, marca o início de um período 

surpreendentemente fértil, caracterizado sobretudo pela estada de Emily na escola de 

Law Hill. A composição parece descrever precisamente o cenário natural que poderia 

ser visível das traseiras da escola: Emily é atraída pela calma beleza do pôr-do-sol sobre 

as colinas verdejantes (“a scene as fair and lone”), dando-nos uma imagem bastante 

original da movimentação das nuvens no céu. Tal como pequenos espíritos, elas pairam 

por sobre as flores durante o dia e regressam de novo ao céu ao cair da noite: 

 

[...] the soft white clouds sail on / Like spirits of ethereal dew // Which all the 

morn had hovered o’er / The azure flowers where they were nursed / And now 

return to heaven once more 79 

 

                                                 
77 “The night is darkening round me”, poema escrito em Novembro de 1837. Cf. Roper e Chitham, pp. 

46-47 (a ênfase é nossa). Juliet Barker comenta que: “Emily’s economy of style is well displayed in this 

short but memorable poem. In a few words she manages to sketch a graphic picture of a snowscape and a 

fast descending snow storm. [...]” (1993, p. 116). 
78 “Fall leaves fall die flowers away”, poema composto provavelmente no final de 1837. Cf. Roper e 

Chitham, p. 51. 
79 “The evening sun was sinking down”, 23 de Setembro de 1838. Cf. Roper e Chitham, p. 62 (a ênfase é 

nossa). Os editores referem que “The period EB spent as a teacher in Miss Patchett’s school at Law Hill, 

near Halifax, seeems to have begun late in September 1838 and ended about six months later” 

(Commentary, p. 233). A expressão “azure flowers” lembra vagamente o verso 35 de “Ode to the West 

Wind” de P.B. Shelley, “azure moss and flowers”. 
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No entanto, a beleza natural do sítio onde Emily se encontrava não a conseguiu fazer 

esquecer o duro dia-a-dia a que era obrigada e que acabaria por afectar definitivamente 

o seu espírito. Ela reflecte como confrontada diariamente “with weary pain” quase se 

esqueceu do seu Sonho – “so bright and fair” no passado mas agora aparentemente 

desvanecido de forma irreversível (“Thou canst not shine again”). Tudo aquilo que ela 

sempre mais prezou na natureza estava estreitamente associado a essa “Lost Vision”: 

 

The sun-beam and the storm, / The summer-eve devine, / The silent night of 

solemn calm, / The full moons cloudless shine 

 

Mas a lembrança desse sonho personificado, muito tempo depois, é sobremaneira 

penosa para ela porque vem como que atrapalhar a sua vida de todos os dias (“thy 

memory / Would yield me nothing but care!”).80 

 Esse sonho surge de forma renovada e com toda a sua pujança numa importante 

composição datada da mesma altura. Novamente confinada ao seu local de trabalho, 

Emily observa lá fora um dia de Outono especialmente chuvoso, frio e agitado pelos 

fortes ventos (“Loud without the wind was roaring / [...] the cold rain pouring”), com 

cujo cenário o seu espírito deprimido infelizmente se identifica (“All too like that dreary 

eve / Sighed within repining greif”). Subitamente, e no meio de toda aquela tristeza, 

algo parece vir em seu auxílio – uma antiga melodia, cuja letra desperta no seu espírito 

um encanto mágico, reavivando a sua alma e deixando jorrar livremente a reverie, 

anteriormente ‘obstruída’: 

 

Wild words of an ancient song – / [...] Those words they awakened a spell – / 

They unlocked a deep fountain whose springing / Nor Absence nor Distance 

can quell. // In the gloom of a cloudy November / They uttered the music of 

May – / they kindled the perishing ember / Into fervor that could not decay 

 

Emily é imediatamente transportada em pensamento às colinas e charnecas da 

sua terra natal e ao tempo feliz e despreocupado da sua infância (“the slopes where the 

north-wind is raving / And the glens where I wandered of old – / [...] The time when nor 

labour nor dreaming / Broke the sleep of the happy and free”). Mas, ao evocar os 

carismáticos ‘moors’ – onde vagueou com suas irmãs em liberdade, ela recorda 

                                                 
80 “O Dream, where art thou now?”, 5 de Novembro de 1838. Cf. Roper e Chitham, p. 66. Os editores 

referem que este poema parece pertencer a um grupo temático de quatro: “Four consecutive poems in MS 

A (...) tell the story of a love once joyful but now lost. It is almost impossible that a lover figured in 

Emily’s life, [...] The assumption that MS A was meant for ‘personal poems’ is best discarded.” 

(Introduction, p. 4). Pelo contrário, nós interpretamos este poema como sendo de inspiração pessoal 

embora não o associemos propriamente a uma história de amor vivida por Emily. 
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igualmente o momento emocionado do seu ‘exílio’ em que avistou por acaso uma réstia 

de urze (“What language can utter the feeling / That rose when, in exile afar, / [...] I saw 

the brown heath growing there”). Deslocada e debilitada, a situação desta planta 

simboliza a da própria Emily (“scattered and stunted”, “half-blighted”) e mesmo o 

sussurro que ela parece dirigir à sua ‘confidente’ espelha o sentimento de clausura 

desta: “”The grim walls enfold me / I have bloomed in my last summer’s sun””. O poder 

libertador suscitado pela visão desta urze quase mítica sobrepõe-se, assim, ao da antiga 

e inicial melodia: 

 

[...] a spell – more adored and heart-breaking / [...] in its half-blighted bells lay 

– // The spirit that bent ‘neath its power / How it longed, how it burned to be 

free! 81 

 

 Apenas um mês depois, Emily voltaria a registar outro momento de doce reverie 

roubado à sua dura rotina diária como professora em Law Hill. O poema descreve a 

forma como a autora, dispondo de algum tempo livre das suas tarefas, se entrega com 

alívio e entusiasmo aos seus próprios pensamentos (“The noisy crowd are barred away; 

/ And I can sing and I can smile”) – a única consolação e distracção que ainda lhe resta 

num ambiente que é hostil à sua natureza. Hesitando por momentos sobre o rumo que 

este seu devaneio poderá seguir (“Where wilt thou go my harassed heart? / Full many a 

land invites thee now”), Emily detém-se durante algum tempo sobre a imagem da terra 

natal afectuosamente retida pela sua memória – um local inóspito mas profundamente 

amado: 

There is a spot mid barren hills / Where winter howls and driving rain / But [...] 

there is a light that warms again // The house is old, the trees are bare / And 

moonless bends the misty dome / [...] I love them – How I love them all! 

 

Mas, logo de seguida, a sua mente busca um local bem mais longínquo porque 

pertencente ao seu imaginário de Gondal (“Another clime, another sky”). Ela é assim 

imediatamente transportada para outra dimensão igualmente familiar mas cujo ambiente 

é quase idílico, em profundo contraste com aquele onde ela se encontra retida (“from 

the midst of cheerless gloom / I passed to bright, unclouded day”). Em muitos aspectos, 

                                                 
81 “Loud without the wind was roaring”, 11 de Novembro de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 66-67 (a 

ênfase é nossa). Emily termina este seu poema com uma nota final de esperança de retorno e de 

reencontro: “[...] sometime the loved and the loving / Shall meet on the mountains again” (ll. 69-70). Esta 

composição possui muitos pontos de contacto com “Retrospection” de Charlotte (escrito em 1835), 

nomeadamente na equiparação da corrente imaginativa a uma fonte ou nascente e na sua capacidade de 

transportar o sujeito para locais mais aprazíveis do que aquele onde ele se encontra. 
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este cenário ‘gondaliano’ assemelha-se de forma extraordinária ao Yorkshire que Emily 

conhecia (“A little and a lone green lane / That opened on a common wide / [...] Wild 

moor sheep feeding [...]”), mas possui igualmente traços distintivos muito marcantes 

que fazem dele “dreamlike”: 

 

A distant, dreamy, dim blue chain / Of mountains circling every side // A 

heaven so clear, an earth so calm / So sweet, so soft, so hushed an air / [...] the 

tracks of wandering deer [...] 

 

No entanto, a crua realidade impõe-se-lhe de forma célere e inexorável, quase não lhe 

dando tempo suficiente para optar entre ‘Haworth’ e Gondal, quanto mais para dar 

seguimento ao seu ‘sonho-visão’. A rotina escolar sobrepõe-se mais uma vez ao poder 

da imaginação, pondo fim a estes breves momentos de uma felicidade intensa: 

 

[...] truth has banished fancy’s power / I hear my dungeon bars recoil – // Even 

as I stood with raptured eye / Absorbed in bliss so deep and dear / My hour of 

rest had fleeted by / And given me back to weary care 82 

 

 Poucos dias depois, Emily aproveitaria uma breve estada em Haworth 

(provavelmente coincidente com o período de férias do Natal) – e a sorte de um bonito 

dia de Inverno – para dar finalmente um passeio pelos seus tão amados ‘moors’ na 

agradável companhia de alguém (que não é identificado). Este poema marca, no 

entanto, algumas diferenças de atitude fundamentais em relação a fases anteriores, em 

que a autora teria preferido um dia tempestuoso a um calmo (“I loved the plashing of 

the surge – / The changing heaven the breezy weather / More than smooth seas and 

cloudless skies”) – mudança, aliás, assinalada por ela própria (“now I feel / Where 

silence dwells is sweeter far”) – e não quereria partilhar o cenário natural com outra 

pessoa. No entanto, apesar de Emily apreciar o calmo momento de comunhão com uma 

natureza adormecida (“How still, how happy!”), ela continua mesmo assim a encantar-

se com as paisagens desoladoras de Inverno (“my heart loves December’s smile / As 

much as July’s golden beam”). Por outro lado, a explicação para este súbito desejo de 

partilha poderá residir nas saudades que ela sentiu de suas irmãs durante a permanência 

em Law Hill e não propriamente numa mudança radical de personalidade. 

                                                 
82 “A little while, a little while”, 4 de Dezembro de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 69-70 (a ênfase é 

nossa). Este poema de Emily torna-se especialmente interessante por exprimir, entre outras coisas, o 

dilema imaginativo que muitas vezes se apoderava dela: “Two ways are open to her: one is to linger on 

thoughts of her dearly loved home, the other is to take the more adventurous path to Gondal, and this is 

the one she finally chooses.” (cf. Barker, 1993, p. 119). 
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 O que é interessante verificar é que Emily não se deixa iludir, nem por breves 

momentos, por aquele dia tão excepcionalmente belo que lembra um dia de Primavera, 

muito embora a sua imaginação – sempre alerta – antecipe já esse evento, chegando a 

sugerir o seu efeito ilusório: 

 

I could think in the withered grass / Spring’s budding wreaths we might discern 

/ [...] It is but thought – full many a night / The snow shall clothe those hills afar 

/ [...] Before the lark may herald in / Fresh foliage twined with blossems fair 

 

Mesmo quando pede à pessoa que a acompanha para usufruir com ela daquele momento 

soalheiro, que poderia eventualmente convidá-las a uma reverie comum (“For we are 

alone / And clear expand heaven’s breathless shores”), ela parece estar perfeitamente 

consciente da realidade que as circunda (“’Tis wintery light o’er flowerless moors”). No 

final, elas limitam-se assim a observar simplesmente “The blue ice curdling on the 

stream”.83 

 Emily voltaria a abordar, pouco tempo depois, o contraste simbólico entre 

estações num poema bastante conhecido, intitulado “The Bluebell”. Encontrando-se 

novamente em Law Hill, ela é acometida pelas fortes saudades que de tempos a tempos 

marcam a sua triste existência naquela escola (“How do I yearn, how do I pine / For the 

time of flowers to come / [...] to mourn the fields of home”). Ela convence-se que a 

única coisa que lhe poderá trazer algum consolo e alegria naquele momento crítico é a 

visão da simples flor estival, conhecida como campainha-do-monte, anunciadora da 

chegada do Verão (“It is the slight and stately stem / The blossem’s silvery blue / [...] 

‘Tis these that breathe upon my heart / A calm and softening spell”). No entanto, este 

ainda vem longe e é o Inverno desolador que reina sobre toda a natureza, incluindo o 

espírito deprimido de Emily, num quadro profundamente evocativo e simbólico: 

 

The trees are bare, the sun is cold / And seldom, seldom seen – / The heavens 

have lost their zone of gold / The earth its robe of green // And ice upon the 

glancing stream / Has cast its sombre shade / And distant hills and valleys seem 

/ In frozen mist arrayed 

 

A enorme extensão da sua desolação interior não permite que ela se possa consolar com 

a mera visão de qualquer uma das outras florescências campestres, pois nem mesmo o 

                                                 
83 “How still, how happy! Those are words”, 7 de Dezembro de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 70-71 (a 

ênfase é nossa). O editor refere que “The contrast of ‘still’ and ‘breezy’ weather in 1-8, expressing mood 

or temperament, reappears in WH, (...) The Keighley weather record shows 7 December 1838 as a fine 

day with little wind (...)” (Commentary, p. 237). 



O MUNDO DO REAL, DO PESSOAL E DO INDIVIDUAL – OS DESAFIOS DA POESIA E DO IMAGINÁRIO NA VIDA DE TODOS OS DIAS 

 495 

encanto da urze lilás ou a doce fragrância da violeta se pode comparar ao poder 

evocativo e regenerador que a flor azul tem em cada difícil instante passado entre 

aquelas paredes: 

If chilly then the light should fall / Adown the dreary sky / And gild the dank 

and darkened wall / With transient brilliency / ... [the bluebell] has power to 

soothe 84 

 

 Depois de ter regressado definitivamente a Haworth (em Março de 1839), Emily 

retoma gradualmente a escrita de poemas de inspiração estritamente pessoal, mas agora 

já sem o pretexto poético de uma clausura simbólica na escola de Law Hill. No entanto, 

a profunda depressão sofrida nos últimos meses continuaria a exercer os seus efeitos 

sobre a escrita desta autora durante mais algum tempo. Assim, num pequeno poema 

datado de Junho desse ano (1839), Emily reflecte precisamente sobre esse dilema 

pessoal e criativo: por um lado, lamenta que a sua escrita se tenha apresentado 

ultimamente sempre triste e pessimista (“Month after month, year after year / My harp 

has poured a dreary strain”) mas, por outro, a sua inspiração – simbolizada pelo brilho 

da lua e das estrelas – parece ter sido afectada pela falta do pretexto da clausura (“the 

stars and fair moonlight / Are quenchd in morning dull and grey”). Assim, o optimismo 

e a consequente inspiração que deveriam ter resultado da sua libertação de Law Hill 

ainda não se concretizaram, apesar da aparente confiança e determinação por ela 

exibidas neste poema (“Atlength a livelier note shall cheer / And pleasure tune its 

chords again”). Esta metáfora musical da alma que busca inspiração vai alternando com 

uma outra metáfora visual, no contraste entre noite e dia – símbolos daquilo que Emily 

quer deixar para trás e a sua expectativa no momento presente (“They were but tokens 

of the night / And this my soul is day”).85 

 Apesar de ter regressado definitivamente a casa, o seu ambiente genuíno, Emily 

experimentaria ainda muitos momentos de solidão e de tristeza. Isso é o que sobressai 

de um poema escrito no final do Verão de 1839, altura em que ela se viu subitamente só 

                                                 
84 “The bluebell is the sweetest flower”, 18 de Dezembro de 1838. Cf. Roper e Chitham, pp. 71-72 (a 

ênfase é nossa). Emily voltaria a dedicar um poema a esta flor em “To the bluebell” (Maio de 1839), mas 

pela pena de A.G.A. que a usa como confidente. Podemos ainda avaliar a sua importância para as Brontë 

através de um poema que Anne escreveu em Thorp Green (Agosto de 1840), também intitulado “The 

Bluebell”. 
85 “Month after month year after year”, 18 de Junho de 1839. Cf. Roper e Chitham, p. 85 (a ênfase é 

nossa, excepto na do último verso que é da própria Emily). O editor refere que “This is an easier poem 

than most to read as a straightforward personal statement by EB, though the resolution in 3-4 had no 

lasting effect.” Ele acrescenta a propósito do vocabulário usado por Emily que “the words ‘drear’, 

‘dreary’, ‘drearier’, and ‘drearily’ occur in seventy-one of EB’s poems, often more than once.” 

(Commentary, p. 242). 
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no Curato. Ao observar um calmo e magnífico pôr-do-sol e a forma suave e subtil como 

o dia se transforma em noite (“So gently evening blends with night / You scearce can 

say that day is done”), Emily apercebe-se de que aquele era também o momento 

privilegiado de recreação diária ansiosamente aguardado por todos (“And this is just the 

joyous hour / When we were wont to burst away”). Mas, embora se encontre no cenário 

ideal e na hora ideal, o pesado silêncio que agora se faz sentir diz-lhe que algo mudou à 

sua volta e nela própria (“Then why is all so sad and lone? / [...] no heart-awaking tone / 

But voiceless silence everywhere”). Rodeada por esta muralha de solidão e de ausência, 

Emily julga mesmo ouvir os passos e a voz familiar de seus irmãos, mas conclui que 

tudo não passa de uma breve ilusão (“approaching feet / And words upon the breezes 

borne // In vain – they will not come today”). No final, o seu receio obsessivo de não 

voltar a vê-los só é combatido pela antecipação do duplo prazer que sentirá no momento 

da sua chegada efectiva, aqui apresentada de forma metafórica (“are they gone for aye / 

[...] every storm that hides their ray / Prepares a more devine return”).86 

 O facto de Emily se encontrar muitas vezes sozinha durante longos períodos em 

Haworth, parece dever-se em grande medida à sua alegada incapacidade de exercer uma 

actividade de ensino no exterior, devido às suas dificuldades de relacionamento com as 

pessoas de um modo geral. Esse lado misantrópico ou insociável do seu carácter é por 

ela habilmente justificado num poema bastante crítico, escrito no Outono de 1839. A 

composição descreve dois momentos diferentes: o passado e o presente, que marcam 

uma mudança ou evolução maturativa na visão social ou socializante de Emily. Ela 

começa por referir a sua atitude passada de violenta e apaixonada rejeição da mentira e 

da dissimulação humanas (“my cheek burned”, “Ungoverned nature madly spurned”) e 

de afirmação dos valores que a elas se opõem e que ela preza acima de tudo (“For truth 

for right for liberty / I would have gladly died”). Na segunda parte, ela afirma que a sua 

atitude perante a vanglória e a tolice humanas se modificou bastante, já que aprendeu a 

controlar o seu impulso de rejeição (“now I calmly hear and see / The vain man smile 

the fool deride”). Emily enfatiza, no entanto, que esta mudança de atitude não significa 

uma mudança de valores ou mesmo uma amenização ou enfraquecimento das suas 

convicções (“not because my heart is tame / [...] not for fear [...] not for shame”) mas 

                                                 
86 “Fair sinks the summer evening now”, 30 de Agosto de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 92-93 (a ênfase 

é nossa). O editor refere que “When this poem was written, AB has been a governess with the Inghams 

since April. In the same month BB had been in Liverpool, and CB had been planning a holiday with Ellen 

Nussey.” (Commentary, p. 245). 
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apenas uma mudança de estratégia, resultante da sua progressiva tomada de consciência 

da inutilidade de tal indignação ou revolta (“Only I know however I frown / The same 

world will go rolling on”). Consciente da sua incapacidade de mudar o mundo sozinha, 

Emily isola-se e distancia-se dele na sua rectitude moral e coragem estóica (“My soul 

still chafes at every tone / Of selfish and self-blinded error / My breast still braves the 

world alone”).87 

 A última composição de índole pessoal que Emily escreveria nesse ano, um 

pequeno poema de três quadras, seria sugerida pela presença inspiradora do vento. Ao 

ouvir lá fora o som inconfundível desse elemento visitante (“That wind I used to hear it 

swelling / With joy devinely deep”), ela emociona-se profundamente (“rapture made me 

weep”) pois ele traz-lhe à memória as longas e sonhadoras noites de Inverno, tempos 

passados de uma existência livre e plena de sonhos e expectativas: 

 

I used to love on winter nights / To lie and dream alone / Of all fond hopes and 

real delights / My Lonly years had known 

 

Nesse momento mágico, estes conseguem sobrepôr-se a todos os seus sonhos e 

expectativas actuais pois o seu glorioso brilho ou poder de atracção manteve-se 

absolutamente inalterado com a passagem do tempo (“above the rest [...] like heavens 

own glorious stars they rose / Still beaming bright and fair”).88 

 No ano seguinte (1840), Emily voltaria a abordar a sua relação privilegiada com 

o vento num poema bastante representativo, intitulado “The night wind”. Ao contrário 

do que é habitual, este contém um evocativo cenário introdutório, onde a própria autora 

se situa (“A cloudless moon shone through / Our open parlour window”). Nesta 

ocasião, Emily encontra-se sentada sozinha na sala do Curato à noite enquanto o vento 

sopra através da janela aberta (“I sat in silent musing – / The soft wind waved my hair”). 

Antes que o diálogo se estabeleça entre ambos, a autora parece prever a mensagem que 

ele lhe quer transmitir (“It told me Heaven was glorious / And sleeping Earth was fair”) 

já que ela própria se tinha apercebido de que a natureza lá fora estava convidativa (“I 

needed not its breathing / To bring such thoughts to me”). No entanto, o vento mostra-se 

                                                 
87 “There was a time when my cheek burned”, poema escrito em Outubro de 1839. Cf. Roper e Chitham, 

p. 97 (a ênfase é nossa). Juliet Barker comenta a propósito do mesmo: “Another poem, like ‘I am the only 

being whose doom’, expressing cynicism, misanthropy and rejection of the world’s opinion. [...] a 

reaction against earlier years of youthful enthusiasm and idealism. [...]” (Barker, 1993, p. 120-121). 
88 “That wind I used to hear it swelling”, 28 de Novembro de 1839. Cf. Roper e Chitham, p. 99 (a ênfase é 

nossa). 
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especialmente insistente, apelando ao lado primitivo, instintivo e selvagem da sua 

interlocutora: 

[...] still it whispered lowly / “How dark the woods will be! – // The thick leaves 

in my murmur / Are rustling like a dream, / And all their myriad voices / 

Instinct with spirit seem” 

 

É ele que – personificado (“The Wanderer”) e possuidor de uma voz própria – 

parece dar vida e alma aos outros elementos; mas Emily, de forma surpreendente, 

resiste ao poder quase encantatório do seu apelo (“”go gentle singer, / Thy wooing voice 

is kind / But do not think its music / has power to reach my mind”). Daí em diante, o 

vento dá a impressão de responder ao seu desafio, tornando-se progressivamente mais 

sedutor e comportando-se como um verdadeiro amante: 

 

[...] would not leave me / Its kiss grew warmer still – / “O come,” it sighed so 

sweetly / “I’ll win thee ‘gainst thy will – // Have we not been from childhood 

friends? / Have I not loved thee long? [...]” 

 

De forma sem precedente, Emily recusa este convite apaixonado em nome do seu 

isolamento introspectivo (“silent musing”), pedindo-lhe que a deixe ocupada com os 

seus próprios pensamentos (“leave my human feelings / In their own course to flow”). 

Confrontado com esta resposta lacónica, que constitui um indício da mudança que se 

operou na sua personalidade, agora mais taciturna e reflexiva e talvez mesmo mais 

filosófica e crítica, o vento rebate que ela terá tempo de sobra para estar só quando 

morrer (“I shall have time for mourning / And thou for being alone”).89 

 Aquela afirmação do vento revelar-se-ia quase premonitória, já que o sentimento 

de solidão acompanharia Emily até ao fim dos seus dias. Num pequeno poema datado 

de 1841, ela chega a comparar a sua situação pessoal com a de um pássaro acorrentado 

e solitário (“like myself lone wholey lone / [...] like myself it makes its moan / In 

unexausted woe”). No entanto, é a ânsia de liberdade que impera em ambos e ela é de 

tal modo avassaladora que Emily prefere privar-se da companhia do seu falcão, 

libertando-o, do que vê-lo sofrer no cativeiro (“Ah could my hand unlock its chain / [...] 

And ne’er regret and ne’er complain / To see its shining eyes no more”). Ela cria, assim, 

uma identificação metafórica com o propósito de evidenciar uma aproximação entre 

humano e animal no desejo comum de liberdade (“give me the hills our equal prayer / 

                                                 
89 “In summer’s mellow midnight”, 11 de Setembro de 1840. Cf. Roper e Chitham, pp. 107-108 (a ênfase 

é nossa). Não concordamos com a afirmação de Juliet Barker de que “As the wind gets the last word it is 

to be presumed that Emily was won over and abandoned the solitude necessary for her thoughts to 

accompany the wind in mind at least, if not in physical form.” (Barker, 1993, p. 123). 
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[...] I ask for nothing further here / But my own heart and liberty”). Esta identificação é 

levada ao seu extremo na consolação final de que ambos atingirão a liberdade suprema 

depois da morte (“To morrow both shall soar away / Eternaly entirely Free”). A ideia 

de que os animais, tal como os humanos, também possuem uma alma imortal é pouco 

convencional do ponto de vista religioso.90 

 O forte apelo de uma natureza livre e indómita, já esboçado parcialmente em 

“The night wind”, voltaria a surgir com potência renovada numa composição fulcral 

para a nossa compreensão do credo panteísta de Emily. Desta vez, já não é apenas o 

vento que se lhe dirige e a procura cativar mas a própria Natureza personificada – 

“Earth” ou “Nature” – que a tenta chamar de volta ao seu seio (“Come back and dwell 

with me”). Tal como naquele poema, Emily encontra-se profundamente absorvida nas 

suas reflexões pessoais (“Thou lonely dreamer”) – as abstracções insondáveis de uma 

mente cada vez mais desiludida e voltada para si própria (“Thy mind is ever moving / In 

regions dark to thee”), não conseguindo dar a mesma atenção exclusiva e apaixonada, 

por ela anteriormente dada, aos encantos naturais que a rodeiam. No entanto, a sedutora 

Natureza – perfeitamente consciente do seu poder – não desiste de lhos relembrar de 

forma reiterada: 

I know my mountain breezes / Enchant and soothe thee still – / [...] When day 

with evening blending / Sinks from the summer sky, / I’ve seen thy spirit 

bending / In fond idolatry – // [...] I know my magic sway – / I know my magic 

power 

 

A perspicaz inteligência desta entidade detecta o dilema existencial ou o 

paradoxo central da vida de Emily, confrontada, por um lado, com o insuportável 

sofrimento terreno mas, por outro, com a beleza e harmonia do mundo natural: “Few 

hearts to mortals given / On earth so wildly pine / Yet none would ask a Heaven / More 

like the Earth than thine”.91 Ao testemunhar a profunda tristeza e decepção da sua 

interlocutora, que assinala igualmente uma mudança maturativa do seu carácter, esta 

entidade vem oferecer-lhe o apoio e o consolo afectivo de uma amiga ou mesmo de uma 

mãe substituta (“Then let my winds caress thee – / Thy comrade let me be – / Since 

                                                 
90 “And like myself lone wholey lone”, 27 de Fevereiro de 1841. Cf. Roper e Chitham, p. 120 (a ênfase é 

nossa). Em Outubro desse ano, Emily pintaria uma aguarela contendo igualmente um falcão acorrentado a 

um ramo (tal como no poema, poderá tratar-se de ‘Nero’, o pássaro de estimação dos Brontë). Um poema 

de Anne Brontë, intitulado “The Captive Dove”, é muitas vezes comparado a este, embora a ênfase recaia 

na falta de um companheiro. 
91 Juliet Barker compara estes versos ao sonho de Catherine Earnshaw em Wuthering Heights: “[...] 

heaven did not seem to be my home; and I broke my heart with weeping to come back to earth” (Cf. 

Barker, 1993, p. 132 e Emily Brontë, WH, pp. 99-100). 
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nought beside can bless thee”). Mas, a par da importante evolução de um espírito 

meramente contemplativo para um mais interventivo, este poema parece sugerir 

igualmente uma mudança simbólica no rumo da temática poética de Emily. A calma 

contemplação da natureza já não é o motivo único ou suficiente para ela desejar compor 

poesia (“Shall Earth no more inspire thee, / [...] Shall Nature cease to bow?”), já que a 

sua própria mente se agita e se debate com questões bem mais profundas.92 

Ainda nesse ano (1841), Emily comporia um outro poema de importância central 

para a sua visão do mundo e que constitui igualmente um marco na sua nova poesia de 

reflexão filosófica. “I see around me tombstones grey” parece tratar-se, na verdade, da 

resposta indirecta de Emily ao chamamento da Natureza descrito no poema anterior, 

partilhando com este o contraste entre o profundo pessimismo em relação à vida 

humana e o amor intenso e sentimento de pertença ao mundo natural. Na circunstância 

particular descrita por este poema, a contemplação daquilo que rodeia o sujeito de mais 

perto, o velho cemitério de Haworth (uma natureza morta), suscita nele uma amarga 

reflexão sobre a triste condição humana e sobre os papéis respectivos do Céu e da Terra 

na resolução do conflito final do Homem. Ao ver-se circundada pelas sombrias pedras 

tumulares, Emily tem subitamente consciência da precaridade da vida e sobretudo da 

finalidade que a morte física representa (“Beneath the turf my footsteps tread / Lie low 

and lone the silent dead / [...] Forever dark, forever cold”), assim como a estranha 

convicção de que o seu espírito em particular nunca conseguiria alcançar a paz divina 

depois de ter testemunhado todo o sofrimento terreno ali contido: 

 

For Time and Death and Mortal pain / Give wounds that will not heal again – / 

Let me remember half the woe / I’ve seen and heard and felt below / And 

Heaven itself, so pure and blest / Could never give my spirit rest [...] 

 

 Além disso, ela sente que a alma humana – ao contrário dos espíritos divinos, 

que estão por natureza isentos desse conhecimento – alberga dentro de si a fatal 

predisposição para o sofrimento, o pecado e a loucura (“What tenants haunt each mortal 

cell / What gloomy guests we hold within – / Torments and madness, tears and sin!”). 

                                                 
92 “Shall Earth no more inspire thee”, 16 de Maio de 1841. Cf. Roper e Chitham, pp. 121-122 (a ênfase é 

nossa). Este poema foi publicado em 1850 com uma frase introdutória de Charlotte Brontë: “The 

following little piece has no title; but in it the Genius of a solitary region seems to address his wandering 

and wayward votary, and to recall within his influence the proud mind which rebelled at times even 

against what it most loved.” (Commentary, p. 252). Juliet Barker comenta: “Here [...] Emily’s pantheism 

is seen in its most extreme form, partly because there is no comment from the ‘fond idolater’ herself [...].” 

(Barker, 1993, p. 124). 
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No entanto, e tal como Emily, a simbólica entidade (“Earth”) não inveja a suposta 

felicidade conseguida por algumas almas privilegiadas que acederam a Deus (“[...] may 

they live in extacy / Their long eternity of joy”); ela lamenta apenas a 

comparativamente curta – visto que única – existência concedida ao homem (“[...] only 

mourns that we must die!”). É, assim, ao responder directamente à profunda dor que a 

mãe-natureza sente ao ver partir os seus filhos que Emily exprime a sua famosa, 

controversa e devotada preferência pela Terra e consequente rejeição do Céu: 

 

Indeed no dazzeling land above / Can cheat thee of thy children’s love – / [...] 

We would not leave our native home / For any world beyond the Tomb / No – 

rather on thy kindly breast / Let us be laid in lasting rest / Or waken but to share 

with thee / A mutual immortality –  

 

Ao revelar o seu credo pessoal na eterna recorrência dos seres vivos e na sua perfeita 

dissolução numa natureza amantíssima (“Our last dear longings blend with thine”), 

Emily colocava indirectamente em cheque o preceito elitista da imortalidade da alma 

humana da religião cristã (e também de outras religiões).93 

 Durante o ano seguinte (1842), ela não escreveria nenhum poema de cariz 

estritamente pessoal, muito provavelmente porque os seus estudos em Bruxelas não lhe 

deixavam o tempo suficiente para se dedicar à poesia de corpo e alma.94 E a única 

composição pessoal escrita por Emily durante o ano de 1843 é “How clear she shines”, 

que marca a tentativa de retorno a temas já familiares mas em que a expressão do seu 

sofrimento e a sua crítica ao mundo dos homens se acentuam. O ponto de partida do 

poema é, como em muitos outros, um cenário nocturno com a lua em destaque, cuja luz 

protectora e mágica estimula a sua fantasia (“How clear she shines! How quietly / I lie 

beneath her gardian light”) e em que o céu e a terra assim ‘iluminados’ e em uníssono a 

incitam a sonhar (“Heaven and Earth are wispering me, / ‘[...] dream tonight’”). Neste 

ambiente propício, Emily pode assim apelar pela presença apaziguadora da Fantasia, 

personificada como um amante sensual (“Fancy, come, my fairy love! / These throbbing 

                                                 
93 “I see around me tombstones grey”, 17 de Julho de 1841. Cf. Roper e Chitham, pp. 123-124 (a ênfase 

dada é nossa, excepto nas palavras realçadas a negrito que é da própria autora). Juliet Barker faz o 

seguinte comentário ao poema: “[...] contains some startling unorthodox ideas which in Emily’s lifetime 

would have condemned her in conventional eyes as unregenerate. The rejection of the Christian heaven 

which is implicit in many of her poems is here made explicit: [...] In the last lines the poet asks for 

complete absorption, body and soul, into the earth with no hope of resurrection, or else a life beyond the 

tomb which is shared with the beloved earth. [...]” (Barker, 1993, p. 125). 
94 Apenas temos notícia de um pequeno fragmento datado de 28 de Julho de 1842, em que Emily condena 

a mentira e a falsidade ao mesmo tempo confessando que a sua rejeição lhe trouxe algum sofrimento 

pessoal: “Had there been falshood in my breast / No thorns had marred my road / This Spirit had not lost 

its rest / These tears had never flowed” (Cf. Roper e Chitham, p. 130).  
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temples, softly kiss. / And bend my lonely couch above”), e embarcar com ela na 

desejada fuga a uma realidade desagradável que ameaça subjugar o seu espírito (“The 

world is going – Dark world adieu! / Grim world, [...] / The heart thou canst not all 

subdue / Must still resist”). 

Ao rejeitar o mundo do real que lhe trouxe tanto sofrimento, ela não se mostra 

totalmente vencida (“Thy griefs may wound – [...] / But ... thy lies shall ne’er beguile”) 

porque o seu ‘sonho’ permitir-lhe-á imaginar a existência de um mundo ideal algures no 

firmamento que ela contempla (“this shall be my dream tonight – / [...] In endless bliss, 

through endless years”). Emily faz assim o possível por acreditar no Céu cristão que ela 

anteriormente tinha posto de lado; mas, ironicamente, ao procurar descrevê-lo só 

consegue pensar em todo o mal que ele supostamente não contém – revertendo para 

uma análise pela negativa, cuja crítica acentuadamente moralista está imbuída de 

pessimismo e de condenação: 

 

I’ll think, there’s not one world above, / [...] Where – writheing neath the 

strokes of Fate / The mangled wretch was forced to smile, / [...] His heart 

rebellious all the while – // Where [...] Truth is weak, and Treachery strong / 

[...] Peace the lethargy of greif – / And Hope a phantom of the soul – / And Life 

a labour void and breif / And Death the despot of the whole – 95 

 

 Numa enigmática composição escrita aproximadamente um ano depois (1844), 

Emily volta a colocar – embora de forma indirecta – a hipótese da existência de um 

mundo melhor que seja alternativo a este, já que o seu maior desejo é poder acreditar 

numa luz ou esperança escondida no mais íntimo do seu ser. No entanto, este poema 

intitulado “My Comforter” descreve o seu sofrimento e revolta interior perante a 

tentativa de certos credos religiosos deturparem a imagem do Céu que a sua imaginação 

tinha formado. Emily dirige-se assim à entidade que procura consolá-la neste difícil 

momento – que poderá tratar-se de uma faculdade como a imaginação, um visitante 

imaginário (como o ‘vento’) ou mesmo um poeta (Cowper?) – para lhe relatar as várias 

etapas desta sua crise espiritual. Ela começa por se referir a uma fé ou qualidade latente 

mas não revelada (“concealed within my soul / That light lies hid from men”) e ao seu 

                                                 
95 “How clear she shines! How quietly”, 13 de Abril de 1843. Cf. Roper e Chitham, pp. 138-139 (a ênfase 

é nossa). O editor refere que o tom pessimista do poema (e em especial o último verso) poderá dever-se 

em parte aos recentes falecimentos da tia Elizabeth Branwell, da amiga Martha Taylor e do reverendo 

William Weightman (Commentary, p. 257). Stevie Davies comenta a propósito do mesmo que: “Some of 

her greatest poems are nocturnals, reflecting a night-journey, and exchanging the solar light by which the 

world reads and transacts its business for a feminine lunar light disclosing an alternative dimension of 

vision. “ (Cf. Emily Brontë, 1988, p. 155). 
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longo, triste e solitário percurso existencial (“in these gloomy ways / To walk alone so 

long”), permanentemente rodeada pelo louco fanatismo da doutrina calvinista que 

arbitrariamente elege e condena e, assim, gera a eterna dúvida que atormenta e divide o 

seu espírito: 

[...] wretches uttering praise / Or howling o’er their hopless days – / [...] A 

Brotherhood of misery, / [...] Whose madness daily maddened me, / Distorting 

into agony / The Bliss before my eyes – // So stood I – in Heavens glorious sun / 

And in the glare of Hell / My spirit drank a mingled tone / Of seraph’s song and 

demon’s moan, /  What my soul bore, my soul alone / Within its self may tell –  

 

Ela termina este desabafo exprimindo a sua sincera gratidão a essa entidade que foi 

capaz num dado momento de iluminar e libertar a sua alma, concedendo-lhe uma 

esperança renovada e apaziguando a sua revolta: “Thou hast ... roused [...] / A cloud-

closed beam of sunshine brought / To gleam in open view”.96 

 Menos de um mês depois, Emily usaria um poema em forma de balada – 

significativamente intitulado “A Day Dream” – para descrever uma fantástica 

experiência revelatória que serviria igualmente para acalmar os seus receios existenciais 

e confirmar a sua crescente convicção de que o mundo natural e o mundo espiritual 

estão unidos. Encontrando-se um belo dia de Verão sózinha no seio de uma natureza 

rejubilante (“It was the marriage-time of May/ With her younger lover, June”), Emily 

sente-se inexplicavelmente incapaz de participar de todo aquele ambiente de alegria, do 

qual a sua profunda melancolia destoa (“And I, of all the wedding guests, / Was only 

sullen there”). Vendo-se assim isolada da feliz celebração, ela procura dentro de si 

própria uma explicação adequada para o seu estado de espírito: 

 

[...] I did not know / Why I had brought a clouded eye / To greet the general 

glow,  / So resting on a heathy bank / I took my heart to me / And we together 

sadly sank / Into a reverie. 

 

Neste momento introspectivo em que descobre que é a efemeridade da vida em si 

mesma que a preocupa (“Where will these bright things be? / All vanished like a vision 

vain – / An unreal mockery!”), Emily é subitamente acometida por uma reverie na qual 

se esboça uma visão feérica e fantástica: 

                                                 
96 “Well hast thou spoken – and yet not taught”, 10 de Fevereiro de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 146-

147 (a ênfase é nossa). O editor faz o seguinte comentário: “The main metaphorical contrast of the poem 

is between light and dark: light comes into the den from the sun and from the soul, despite the clouds 

outside and the shadows within. By unmasking the sunlight, the Comforter confirms the inner light.” 

Roper refere igualmente que a terceira e quarta estrofes do poema são “Strongly suggestive of Bedlam, as 

depicted by Hogarth in the last plate of The Rake’s Progress [...] includes at least two examples of 

religious mania.” (Commentary, pp. 259-260). 
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A thousand thousand gleaming fires / Seemed kindling in the air – / [...] 

Methought the very breath I breathed / Was full of sparks devine / [...] the wide 

Earth echoeing rung / To their strange minstrelsy / The little glittering spirits 

sung / Or seemed to sing to me –  

 

Os pequenos espíritos que sobrevoam o ar – mesmo aquele que ela respira – e o enchem 

de suave música são portadores de uma solene mensagem do ‘outro-mundo’ (“’And 

could we lift the veil [...] Thou wouldst rejoice for those that live / Because they live to 

die’”). A revelação é basicamente a de que a morte não passa de uma etapa natural na 

transição de um mundo para o outro, constituindo o elo de ligação desta harmoniosa 

continuidade. A sua importância para Emily pode ser inferida nos últimos versos: 

“Fancy still will sometimes deem / Her fond creation true”.97 

 Seis meses depois, Emily dedicaria um importante poema à sua própria 

faculdade reveladora de realidades transcendentais. “To Imagination” é, assim, o seu 

tributo pessoal e directo a essa capacidade que o seu espírito tem, não só de gerar novos 

mundos fantásticos, mas sobretudo de lhe proporcionar conforto (quando aqueles 

desvanecem) através de uma visão antecipadora do outro-mundo. Tal como acontece 

com o carismático elemento natural, o vento, a imaginação (aqui no sentido mais 

arcaico de ‘fantasia’) é caracterizada como uma voz confidente e amiga que vem em seu 

auxílio nos momentos de maior desespero: “When [...] lost and ready to despair / Thy 

kind voice calls me back again – / O my true friend, I am not alone / While thou canst 

speak with such a tone!”. O mundo maravilhoso para o qual Emily é aqui mais uma vez 

sedutoramente chamada é descrito como um locus profundamente íntimo – “The world 

within”, “within our bosom’s bound” – e, ao mesmo tempo, possuidor de um clima 

ameno e resplandecente (“a bright untroubled sky / Warm with ten thousand mingled 

rays / Of suns that know no winter days”), onde reinam apenas a Imaginação e a 

Liberdade. Esse mundo ideal contrasta acentuadamente com o mundo exterior – o da 

realidade, onde a Razão e a Verdade tentam imperar não apenas por sobre “Nature’s sad 

reality” (“Danger and guilt and darkness”) mas também por sobre a própria Fantasia.  

                                                 
97 “On a sunny brae alone I lay”, 5 de Março de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 148-150 (a ênfase dada é 

nossa, excepto a que está a ‘negrito’ que é da própria autora). Tal como o editor salienta, esta composição 

de Emily tem alguns pontos de contacto com a escrita juvenil de Charlotte Brontë: “There are many fairy 

visions in CB’s early stories: EB’s spirits may be compared with the ‘thousands and tens of thousands of 

fairies and genii’ with ‘silver harps’, who seem close to nature but sing to a mortal of a brighter world, in 

‘The Search After Happiness’, [...] In EB’s poem, through these spirits the loved natural world and the 

redemptive world are united, instead of being opposed as in [‘I see around me tombstones grey’]” 

(Commentary, p. 260). 
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 Nos momentos críticos em que o obscuro real se sobrepõe com toda a sua carga 

negativa ao brilhante clima imaginário de Emily, esse poder benigno parece recapturar a 

sua visão fugidia (“bring the hovering vision back”) e, ao mesmo tempo, revelar-lhe a 

existência de outros mundos tão resplandecentes como o dele, muito provavelmente 

aqueles que, como em “A Day Dream”, se situam para além da morte: “[...] breathe / 

New glories oe’r the blighted Spring / And call a lovlier life from death / And whisper 

with a voice divine / Of real worlds as bright as thine”. Emily contrapõe, assim, o 

mundo revelado das essências ao triste mundo das aparências, o qual rejeita. No 

entanto, a nota de fé e de esperança no poder desta Imaginação é bruscamente quebrada 

pela afirmação lacónica e céptica “I trust not to thy phantom bliss”. Ao suspeitar da 

felicidade efémera e fictícia conferida por essa faculdade, Emily mostra que o seu 

vínculo ao real se mantém, apesar de tudo.98 

 “Plead for Me” é uma outra composição, escrita apenas um mês depois, que 

confirma este interesse súbito de Emily pela análise detalhada do papel que a 

Imaginação tem exercido na sua vida, parecendo reflectir indirectamente sobre a sua 

própria vocação poética. Tal como no poema anterior, ela dirige-se directamente a essa 

entidade personificada e sedutora pedindo-lhe que intervenha a seu favor (“Thy sweet 

tongue must plead for me”): Emily imagina-se numa espécie de julgamento final, em 

que tem de justificar perante um juiz severo (a Razão) a escolha ou opção da sua vida – 

quase permanentemente regida pela Imaginação (“tell why I have chosen thee!”) – e o 

motivo da sua rejeição dos valores mundanos (“say / Why I did cast the world away”). 

Fazendo uso da sua habitual metáfora da vida como uma penosa viagem, ela revela 

também o puritanismo estóico presente nessa sua atitude de rejeição: 

 

[...] I have persevered to shun / The common paths that others run / And on a 

strange road journeyed on; / Heedless alike of Wealth and Power – / Of Glory’s 

wreath and Pleasure’s flower 

 

 Emily confessa, em contrapartida, a sua fiel adoração dessa divindade etérea e 

omnipresente (“ever present, phantom thing”), de cujo valor multifuncional a sua 

                                                 
98 “When weary with the long day’s care”, 3 de Setembro de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 153-154 (a 

ênfase é nossa). O editor faz o seguinte comentário: “One cannot be sure just what aspect of imagination 

EB had in view in this deeply felt poem. [...] The power EB celebrates seems that of happy fantasizing – 

untrustworthy (...), condemned by reason and truth [...], but possibly linked with a genuine otherworld 

[...]” (Commentary, pp. 261-262). Por seu turno, Juliet Barker afirma que “Though she relies on the 

power of the imagination to bring her comfort and hope, the poet is not dependent on it, nor yet deluded 

by it into believing that it provides the answer to the problems of the real world. [...]” (Barker, 1993, p. 

128). 
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existência depende integralmente. Emily sente que a Imaginação é algo que ela por 

vezes consegue controlar perfeitamente (“A Slave because I rule thee still”), embora 

outras vezes lhe seja difícil escapar à tirania da sua influência (“A King [...] to rebel”); 

mas ela é também uma aprazível e deleitante companheira (“A Comrade – [...] day and 

night / [...] my intimate Delight”). Através de uma série de imagens fortemente 

contrastivas e paradoxais (“My Darling Pain”), Emily procura assim definir o objecto da 

sua adoração incondicional – uma divindade cujo nome, aliás, só nos é revelado no fim 

do poema, “God of Visions”. A estranha e herética idolatria pela qual ela está a ser 

julgada representa, afinal, a sua escolha pessoal de um Deus e de um credo religioso, 

poderes por ela própria coerentemente testados: “And am I wrong, to worship where / 

Faith cannot doubt, nor Hope dispair, / Since my own soul can grant my prayer?”.99 

 O poder da imaginação e dos sonhos surge frequentemente associado àquele 

momento de recolhimento nocturno representado pela noite, em que Emily experimenta 

uma comunhão privilegiada com certos elementos da natureza – a lua ou as estrelas. 

Isso mesmo se verifica num importante poema datado da Primavera de 1845, intitulado 

“Stars”, cujo simbolismo é bastante marcado. Escrito de forma a poder fazer uso das 

convenções medievais da aubade, em que a dama ou a donzela lamentam a partida do 

amado logo ao amanhecer e depois de uma agradável noite em sua companhia, o poema 

possui igualmente algumas das conotações sexuais implícitas nesse género poético. 

Dirigindo-se directamente às estrelas, de cujo suave amor ela usufruiu durante a noite e 

que concedeu vida renovada à sua alma nesse sublime momento de união, 

 

All through the night, your glorious eyes / Were gazing down in mine / [...] I 

[...] drank your beams / As they were life to me / [...] one sweet influence, [...] 

Thrilled through and proved us one 100 

 

Emily pergunta-lhes qual a razão da sua partida, que de forma tão brusca quebrou o 

calmo encanto daquele cúmplice recolhimento. A pergunta, meramente retórica, é 

repetida sob diversas formas e serve apenas para mostrar como Emily é incapaz de se 

                                                 
99 “O, thy bright eyes must answer now”, 14 de Outubro de 1844. Cf. Roper e Chitham, pp. 155-156 (a 

ênfase é nossa) .O editor refere que “The ‘God of Visions’ (...) seems to be an ambivalent faculty similar 

to ‘Imagination’ in [the previous poem]” (Commentary, p. 262). Juliet Barker também salienta “The 

curiously ambivalent relationship between the poet and this ‘God of Visions’” (Barker, 1993, p. 129). 

Isabel Fernandes afirma que "Para fazer emergir, para compreender e para explorar a essência do seu caso 

pessoal, de modo a aceder àquela verdade inefável que ela pressente num nível psicológico muito 

profundo, a poetisa necessita da imaginação." (Op. Cit., p. 18). 
100 A referência editorial a este poder mágico partilhado pelas estrelas e por Emily é feita da seguinte 

forma: “[...] influence: a power (earlier, an etherial fluid) streaming down from the stars and affecting the 

destinies of human beings (...)” (Commentary, p. 267). 
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conformar com o inevitável desaparecimento das estrelas, naturalmente decorrente do 

nascer do dia: 

Ah! Why, [...] Have you departed every one, / And left a desert sky? // [...] Why 

did the morning dawn to break / So great, so pure a spell, / [...] ? 

 

 Ao longo do poema, ela assume-se assim plenamente como criatura noctívaga, 

amante da noite e dos seus mistérios mal revelados. Emily estabelece, deste modo, um 

contraste simbólico entre a luminosidade suave, difusa e criativa transmitida pelas 

estrelas e a luz ofuscante e agressiva do astro-rei, cuja aura é destrutiva e dissipadora 

dos seus ‘sonhos’: 

 

[...] scorch with fire the tranquil cheek / Where your cool radiance fell // Blood-

red he rose, and arrow-straight / His fierce beams struck my brow / [...] My lids 

closed down – yet through their veil / I saw him blazing still; / [...] hide me 

from the hostile light / That does not warm, but burn – // That drains the blood 

of suffering men – / Drinks tears, instead of dew 101 

 

De facto, a recusa implícita de se levantar e enfrentar um novo dia que se avizinha 

poderá estar relacionada com a repulsa da luta mundana frequentemente sentida por 

Emily e, simultaneamente, com o desejo de prolongar um pouco mais esses doces 

momentos de devaneio. Mas, por mais que tente fechar os olhos a esse ‘intruso’ e 

permanecer deitada, ela não consegue chamar de volta a Noite e, com esta, as Estrelas e 

os Sonhos, a elas estreitamente ligados através de uma correlação imaginativa quase 

ininterrupta: 

[...] revelled in my changeful dreams / [...] Thought followed thought – star 

followed star / Through boundless regions on / [...] I turned me to the pillow 

then / To call back Night, and see / Your worlds of solemn light again / Throb 

with my heart and me! // It would not do [...] / O, Night and Stars return! / [...] 

Let me sleep through his blinding reign / And only wake with you! 

 

Emily parece querer, deste modo, inverter a ordem natural das coisas ao formular este 

seu desejo de renúncia do mundo, que implica a própria subversão das regras de 

convivência humana.102 

                                                 
101 A agressividade quase masculina com que o sol invade o domínio feminino – todos os recantos do 

quarto e da mente de Emily – é convenientemente acentuada pela repetição do som –r (“Blood-red he 

rose, and arrow straight / His fierce beams struck my brow”). 
102 “Ah! why, because the dazzeling sun”, 14 de Abril de 1845. Cf. Roper e Chitham, pp. 169-170 (a 

ênfase é nossa). O editor faz o seguinte comentário a este poema: “A thematically related poem is 

Tennyson’s ‘Lady of Shalott’ (1842), where Lancelot’s disruption of the Lady’s cool world is conveyed 

by images of archery, dazzling sunlight, and flame (73-7); though EB’s domestic and realistic setting 

differs totally from Tennyson’s.” (Commentary, p. 267). 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 508 

 Menos de dois meses depois, numa composição algo enigmática intitulada 

“Anticipation”, Emily parece querer levar essa sua renúncia da sociedade dos homens 

ao extremo de uma filosofia de vida ou, mesmo, de um credo pessoal. O poema 

descreve um ambíguo diálogo entre o sujeito e seu interlocutor (ambos não 

identificados), em que este se mostra surpreendido com a aparente atitude de 

desprendimento e de jovialidade por aquele exibida, desejando uma explicação para 

esse intrigante comportamento: 

 

Why dost thou hold the treasure fast / Of youth’s delight, When youth is past / 

And thou art near thy prime? // When those who were thy own compeers / [...] 

Have seen their morning melt in tears [...] 

 

À medida que a resposta vai sendo revelada, vamo-nos apercebendo de que se trata 

afinal de um monólogo em que Emily procura dramatizar ou analisar de forma velada a 

sua própria estratégia de vida. Não é difícil de detectar nas palavras do misterioso 

interlocutor uma crítica muito pessoal à maioria daqueles que a rodeiam no seu dia-a-

dia, incluindo os seus familiares (“Poor slaves, subdued by passions strong / A weak 

and helpless prey!”), já que é ao estabelecer a comparação com eles que Emily revela a 

sua diferença latente. Esta consiste numa surpreendente capacidade de manter as suas 

expectativas modestamente intactas, isto é, não se deixando nem seduzir pela 

concretização dos comuns desejos humanos nem destruir pelo inevitável falhanço dos 

mesmos: 

Because, I hoped while they enjoyed / And by fulfilment, hope destroyed – / [...] 

would not chase / the fleeting treacheries / But with firm foot and tranquil face / 

Held backward from that tempting race 103 

 

Esta filosofia de contenção e de recusa de seguimento dos mesmos caminhos por 

outros escolhidos – inclusive a recusa em deixar a pureza da visão infantil – distancia-a 

automaticamente do mundanismo imediatista da sua sociedade. Assim isolada, apenas 

uma fé nesta sua força interior ou a Esperança inabalável na sua superior capacidade de 

resistência (“It is Hope’s Spell that glorifies / [...] Hope soothes me in the greifs I know 

/ [...] And makes me strong to undergo / What I am born to bear.”) poderá conduzir 

Emily a bom porto. Mas, ironicamente, o intangível e compensador destino final por ela 

                                                 
103 Stevie Davies comenta, a propósito, o seguinte: “If fulfilment automatically destroys hope, the only 

happiness can be in a posture of eternal expectancy. [...] The notion that joy confounds itself in the 

disappointments of satiety is in essence Keatsian, [...] But the attitude of perverse backwardness Emily 

Brontë adopts is entirely characteristic of herself in its attitude of reclusive superiority [...]” (Cf Emily 

Brontë: Heretic, Op. Cit., p. 42). 
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aqui antecipado é a própria morte; deste mundo, feito unicamente de prazeres 

passageiros, ela apenas deseja aquilo que implicitamente pode conceder eternidade à 

sua alma: “[...] cast my anchor of Desire / Deep in unknown Eternity / [...] looking for 

What is to Be. / [...] to anticipate / Rewarding Destiny!”.104 

 O último poema datado, escrito por Emily no início do ano seguinte (1846), 

conhecido como “No coward soul is mine”, vem confirmar de forma veemente esta 

rejeição do mundo e a sua poderosa fé interior, ao desprezar os inúmeros credos 

religiosos e ao descrever a relação profundamente íntima e pessoal com um Deus 

imanente e omnipresente. Ela começa por exprimir aquilo que marca a sua diferença 

fundamental em relação àqueles que se ajoelham de forma cobarde diante de um 

qualquer altar – a sua coragem não só perante as agruras da vida mas sobretudo face à 

expectativa da morte física e espiritual: 

 

No coward soul is mine / No trembler in the world’s storm troubled sphere / [...] 

Faith shines equal arming me from Fear // [...] Vain are the thousand creeds / 

That move men’s hearts, unutterably vain, / Worthless [...] To waken doubt in 

one / [...] There is not room for Death [...] 

 

Emily afirma assim a sua crença individual, sem o usual intermédio de uma religião 

oficial, numa divindade não sectária, infinitamente generosa, fonte de vida e não de 

morte, cujo espírito imbuído de imortalidade é corporizado pelos seres que habita 

(incluindo o próprio sujeito): 

 

O God within my breast / [...] Life, that in me hast rest / As I,  Undying Life, 

have power in thee // [...] With wide-embrancing love / Thy Spirit [...] Pervades 

and broods above, / [...] Since Thou art Being and Breath 

 

Para além de uma crítica severa às doutrinas de pendor calvinista, que ensombravam a 

existência de muitos com receios infundados da condenação eterna, este poema 

representa a postura pouco ortodoxa de Emily relativamente à religião convencional 

                                                 
104 “How beautiful the Earth is still”, 2 de Junho de 1845. Cf. Roper e Chitham, pp. 173-175 (a ênfase 

dada é nossa, excepto a última que é da própria Emily). O editor afirma que tanto o tema desta 

composição como a sua forma (pergunta-resposta) fazem lembrar “The Old Man’s Comforts and How He 

Gained Them” (1799) de Robert Southey, acrescentando que “[...] Southey, like EB, admired the Stoical 

morality of Epictetus [...]” (Commentary, p. 269). Davies acrescenta, por seu turno, que “The deathwards 

inclination of this self-preservation is explicitly and courageously acknowledged [...] the stoic’s refusal of 

implication [...] a manifesto of breath-taking cynicism. It states with relish that life is not worth living. 

[...]” (Op. Cit., p. 43). 
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pois faz a apologia de um relacionamento directo com Deus (também ele não 

convencional pois é residente ou habitante da Natureza).105 

 O carácter acentuadamente naturista ou panteísta do sentimento religioso de 

Emily (cujo amadurecimento se foi revelando aos poucos) surge muitas vezes aliado à 

filosofia de vida por ela progressivamente adoptada na sua conduta diária, uma sensata 

atitude de contenção dos seus desejos que pudesse resultar na obtenção de uma 

felicidade mediana. À medida que o tempo passa, ela vai assim resolvendo de forma 

caracteristicamente não sofisticada, mas pura e coerente, os problemas religiosos e 

existenciais que a sua particular vivência do real lhe foi colocando. Nos momentos em 

que o seu desejo de libertação pela morte ou através do imaginário se vai esbatendo e 

apaziguando, ela exibe uma calma resignação e uma aparente aceitação do seu destino 

neste mundo. Esta mudança de atitude sobressai de algumas pequenas composições 

pessoais, mas não datadas, de Emily. 

 Em “Sympathy”, um pequeno monólogo dramático, ela adopta precisamente a 

sua nova postura filosoficamente sensata em relação à vida. O poema descreve as 

supostas palavras de compreensão ou de consolação (‘sympathy’) que alguém não 

identificado dirige a outro(a), provavelmente a própria Emily. O sujeito tenta convencê-

la da inutilidade do seu desespero e do seu pranto (“There should be no despair for 

you”), já que nada veio alterar o curso constante dos mágicos elementos da natureza lá 

fora (“While nightly stars are burning [...]”) nem a memória dos entes queridos para 

sempre guardada no seu íntimo (“Are not the best beloved of years / Around your heart 

forever?”). O sofrimento humano, tal como a acção devastadora de certas estações do 

ano, é algo de recorrente e natural mas também fatalisticamente inevitável (“They weep 

– you weep – It must be so – / Winds sigh as you are sighing, / And winter sheds his 

greif in snow [...]”). E embora fisicamente não possamos imitar a revitalização da 

                                                 
105 “No coward soul is mine”, 2 de Janeiro de 1846. Cf. Roper e Chitham, pp. 183-184 (a ênfase é nossa). 

O editor refere que “Epictetus insists on the importance of overcoming the fear of death” e que este faz a 

seguinte afirmação nos seus Discursos: “’God himself is within you, and hears and sees all’” 

(Commentary, p. 271). Sobre a influência da doutrina estóica em Emily ver o artigo de Margaret Maison, 

“Emily Brontë and Epictetus”, Notes and Queries, NS 25 (June 1978), pp. 230-231. Maison afirma que 

“’an irregular ode’ by Mrs Chapone (...), pointing out the limitations of Stoicism [...] may well have 

influenced Emily, particularly the eighth verse, which runs: ‘No more repine, my coward Soul!’ [...] 

Emily’s splendid poem of 1846, [...] can be seen as a kind of answer to this ode, [...]”. A influência de 

Shelley também poderá ser notada, sobretudo nos versos “Pervades and broods above, / Changes, 

sustains, dissolves, creates and rears” que lembram alguns outros presentes em Adonais (375-8). Juliet 

Barker nota igualmente que “[...] the God that Emily worships is not the human Christ of Anne’s poetry, 

but rather the omnipotent, omnipresent God, the source of life. [...] spiritually and physically both a part 

of and external to her own being – much the same sort of dual existence that imagination had enjoyed in 

earlier poems.” (Barker, 1993, p. 133). 
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natureza que ocorre logo de seguida (“Yet these revive”), podemos pelo menos tentar 

‘copiar’ espiritualmente esse fenomenal renascer e prosseguir contentadamente com a 

nossa caminhada (“Journey on, if not elate / Still, never broken-hearted”). Emily 

comporta-se, assim, como uma verdadeira filha da natureza ao reconhecer a necessidade 

de manter intacto o elo vital da sua existência (“from their fate / Your fate can not be 

parted”).106 

 De facto, uma considerável paz interior resultante daquela sensata percepção vai 

progressivamente substituindo a anterior rebeldia e irreverência, por vezes aliada a um 

certo desespero (“Tis sweet to [...] To whach the winter die / [...] O may I never lose the 

peace / That lulls me lonely now”). Embora Emily continue a manter-se firme nos seus 

valores mais fundamentais (“True to myself and true to all”), ela mostra-se 

resignadamente consciente do imperativo absoluto de controlar os seus impulsos, em 

nome do usufruto de uma felicidade mediana: 

 

May I be heedfull still / And turn away from passions call / And curb my own 

wild will 

 

Mais uma vez, a filosofia estóica – com a sua ênfase na aprendizagem da contenção – 

parece introduzir um momento de tréguas na contenda pessoal de Emily com o 

mundo.107 Margaret Maison sugere que essa influência poderá resultar mais do próprio 

temperamento da autora, “aided perhaps by the exercise of the more austere Christian 

virtues of fortitude, courage and self-conquest” do que propriamente de um estudo 

consciente e aturado dos grandes mestres que divulgaram essa doutrina (Epictetus e 

Séneca).108 

                                                 
106 “There should be no despair for you”, poema não datado. Cf. Roper e Chitham, pp. 195-196 (a ênfase 

dada é nossa, à excepção da palavra em ‘negrito’ que é da autora). O tom elegíaco do poema não é, no 

entanto, imbuído de pessimismo, mas sim de uma resignação ou aceitação medianas, típicas da fase 

posterior da autora. A moralidade sugerida é que devemos seguir o ‘exemplo’ da natureza e ‘reviver’ 

juntamente com os outros elementos, seguindo o processo natural sem nunca nos deixarmos afectar pela 

ideia da morte e da corrupção. 
107 “All day I’ve toiled but not with pain”, poema não datado. Cf. Roper e Chitham, pp. 221-222 (a ênfase 

é nossa). 
108 “Whether she actually studied the teachings of the Stoic masters or not remains a matter for 

speculation. [...] Epictetus was extremely popular in England in the eighteenth and early nineteenth 

centuries, a favourite with many of the celebrated bluestockings of this time, [...] The compatibility of 

Epictetus’ principles with those of Christianity was hotly debated, and translations and versions of his 

maxims and discourses, usually in prose but sometimes in verse, ran into edition after edition. [...] 

Elizabeth Carter published her translation of Epictetus’ moral discourses in 1758, [...] in 1692 a “poetical 

paraphrase” in English of The Enchiridion, [...] met with great acclaim. Under the title The Morals of 

Epictetus, [...] the author [...] was called Ellis Walker.” (Cf. Maison, Op. Cit., pp. 230-231). 
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 Apesar de tudo, e quando ocasionalmente inspirada (“On a windy night when the 

moon is bright”), Emily ainda sente o desejo incontrolado de se transcender a ela 

própria como ser físico (“I can bear my soul from its home of clay”) e de se libertar de 

todas as amarras que a prendem a este mundo, inclusivamente do elo à sua ‘mãe 

adoptiva’ (“When I am not and none beside / Nor earth nor sea nor cloudless sky”). Os 

seus momentos de maior felicidade surgem, como vimos anteriormente, desta 

extraordinária capacidade de se abstrair do real e do material – até à sua última partícula 

– e de evocar etéreos e infindáveis mundos alternativos, apenas ao alcance do seu olhar: 

 

I’m happiest when most away / [...] And the eye can wander through worlds of 

light // [...] But only spirit wandering wide / Through infinite imensity 109 

 

Esta sua propensão para o inefável, muitas vezes censurada (“Often rebuked”), é 

reconhecida pela própria Emily numa composição intitulada “Stanzas” (talvez o seu 

última poema), que adequadamente sumaria as escolhas que ela teve de fazer num 

determinado momento da sua vida para poder preservar o seu equilíbrio ou sanidade. 

Ao analisar a forma insistente e obsessiva com que a sua mente ainda se alimenta dos 

velhos sonhos de infância (“those first feelings that were born with me, / [...] idle 

dreams of things which cannot be”), ela mostra-se algo alarmada pela ameaçadora 

proximidade dos mesmos (“Its unsustaining vastness waxes drear; / [...] the unreal 

world too strangely near”) e resolve – pelo menos, temporariamente – descer até à 

realidade que lhe é efectivamente mais próxima (“I’ll walk where my own nature would 

be leading: / Where the wild wind blows on the mountain side”). Esta súbita resolução 

parece indicar igualmente uma mudança de rumo no assunto da sua escrita, que poderá 

ser definitiva ou apenas temporária. 

De forma sem precedente, ela coloca de lado o seu tema de eleição – os 

universos imaginários e visionários (“To-day, I will seek not the shadowy region, / [...] 

visions rising, legion after legion”), indicando logo de seguida a sua recusa em abordar 

os temas heróicos, moralistas ou históricos, que caracterizam muita da poesia escrita por 

suas irmãs e que a ela pouco lhe dizem: “[...] not in old heroic traces, / [...] not in paths 

of high morality, / And not [...] long-past history.” Emily parece, enfim, ter acordado 

                                                 
109 “I’m happiest when most away”, fragmento não datado. Cf. Roper e Chitham, p. 216 (a ênfase é 

nossa). Um desejo muito semelhante a este tinha sido formulado no seu poema “Stars” (por nós já 

analisado). Stevie Davies é da mesma opinião: “It was this condition of being ‘away’ that she coveted – 

away from others and ‘away’ even from one’s self, an out-of-body experience which plays truant in a 

boundless world.” (Cf. Davies, 1994, p. 10). Aquele fragmento poético resume, assim, a essência do 

visionarismo de Emily Brontë. 
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para o mundo concreto do presente e do real, que ela conhece pessoalmente e no qual 

subitamente vislumbra infinitas possibilidades de inspiração e de revelação; Haworth 

contém assim todos os ingredientes necessários à sua reflexão sobre o destino humano, 

reflexão que culminaria em Wuthering Heights: 

 

What have those lonely mountains worth revealing? / More glory and more 

grief than I can tell: / The earth that wakes one human heart to feeling / Can 

centre both the worlds of Heaven and Hell. 110 

 

 Emily partiria, deste modo, para a sua análise mais alargada dos sentimentos e 

motivações por detrás do drama humano (que recria as conflitantes forças telúricas do 

bem e do mal) através do exemplo particular desse microcosmos regional – uma 

pequena representação daquele ‘drama’, mas que ela considerava indissociável do seu 

próprio dilema pessoal entre a esfera do etéreo e a do terreno. O percurso poético por 

ela entretanto galgado parece apontar para uma procura de equilíbrio entre os seus 

impulsos contraditórios de busca da perfeição e de participação no mundo dos homens. 

O desenvolvimento do conceito de visão em Emily acompanha esse mesmo percurso na 

medida em que nos é possível detectar nos seus poemas um progressivo 

amadurecimento e, talvez mesmo, uma crescente sofisticação daquele conceito. Ela 

parte, de facto, da simples e iniciática visão da natureza – e, eventualmente, da aparição 

ou visitação de um elemento natural – para o sonho tipicamente fantasista ou então para 

a reverie indutora de inspiração poética, isto é, da imaginação criadora propriamente 

dita; mas Emily evolui por fim para um estádio superior de visão (no sentido de 

‘insight’) ou de revelação filosófica mais alargada nas suas últimas composições.111 

 

 A poesia de inspiração estritamente pessoal de Anne Brontë tem um peso 

consideravelmente maior no conjunto da sua obra do que a de suas irmãs nas suas obras 

                                                 
110 “Often rebuked, yet always back returning”, poema não datado. Cf. Roper e Chitham, pp.222-223 (a 

ênfase dada é nossa, à excepção da palavra em ‘negrito’). A autenticidade deste poema tem sido bastante 

questionada, nomeadamente por Janet Gezari: “Emily Brontë composed only six poems in iambic 

pentameter, while a significant proportion of Charlotte Brontë’s poetic output is in this metre.”(Cf. Emily 

Jane Brontë. The Complete Poems, Penguin, 1992, pp. 284-285). Roper afirma também que “In view of 

CB’s revisions and expansions of EB’s poems in 1850, there is nothing improbable about her producing a 

complete poem on her sister’s behalf to set her in a desired light.” (Commentary, p.277). Estamos mais de 

acordo com Juliet Barker quando defende que “[...] the poem seems typical of her work, exploring ideas 

which recur in other poems. [...]” (Cf. Barker, 1993, p. 132). 
111 O artigo de Edward Chitham, intitulado “The Development of ‘Vision’ in Emily Brontë’s Poems”, 

aborda alguns aspectos desta problemática mas socorre-se sobretudo dos poemas ficcionados ou 

‘gondalianos’ de Emily, esquecendo também um pouco a última fase onde se dá a grande viragem. (Cf. 

Brontë Facts and Brontë Problems, Macmillan, 1985, pp. 110-127). 
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respectivas.112 Pelo contrário, a ênfase dada aos aspectos visionários, imaginativos e 

criativos nos seus poemas é bastante menor do que o relevo que tanto Charlotte como 

Emily lhes conferem. Depois de 1840 (ano que marca a sua primeira composição de 

cariz autobiográfico), Anne tende sobretudo a ver a poesia como um meio privilegiado 

de auto-expressão e de auto-consolação: 

 

When we are harassed by sorrows or anxieties, or long oppressed by any 

powerful feelings which we must keep to ourselves, for which we can obtain 

and seek no sympathy from any living creature, and yet which we cannot, or 

will not wholly crush, we often naturally seek relief in poetry – and often find it, 

too – whether in the effusions of others, which seem to harmonise with our 

existing case, or in our own attempts to give utterance to those thoughts and 

feelings [...]I still preserve those relics of past sufferings and experience, like 

pillars of witness set up in travelling through the vale of life, to mark particular 

occurrences. 113 

 

Na verdade, teremos oportunidade de constatar que um grande número dos seus poemas 

consiste na abordagem de aspectos relacionados com a sua autobiografia espiritual ou 

emocional, nomeadamente composições escritas na primeira pessoa ou contendo 

argumentação introspectiva. O carácter de franca sinceridade que deles transparece 

constitui um dos grandes motivos de atracção para quem os lê. No seu estilo, Anne 

revela sobriedade e contenção, evitando as imagens ou metáforas mais espectaculares 

usadas por suas irmãs e, na sua linguagem, um gosto pelo arcaico e pelos vocábulos 

mais simples e lapidares.114 

 Há, no entanto, uma distinção fundamental a fazer entre os poemas de inspiração 

directamente autobiográfica e um outro grupo de composições centradas nas meditações 

de Anne sobre temas religiosos ou morais. Os primeiros são todos aqueles que foram 

ditados pela sua modesta experiência do mundo – os universos familiares de Haworth e 

outros locais que o seu trabalho como preceptora lhe deu a conhecer, como Blake Hall e 

Thorp Green. As principais áreas temáticas neles presentes – a natureza, a casa, os entes 

próximos, a solidão e o exílio – assemelham-se bastante às escolhidas por Charlotte e 

Emily. Existe ainda um grupo significativo de composições, as quais poderão ser 

                                                 
112 “Anne’s most serious poetry comes under the non-Gondal heading” (Cf. Edward Chitham, The Poems 

of Anne Brontë. A New Text and Commentary, Macmillan, 1979, “Introduction”, p. 28). 
113 Cf. Anne Brontë, Agnes Grey (1847) in Complete Novels of Anne Brontë, Harper Collins Publishers: 

Glasgow, 1995, Cap. 17 (“Confessions”), pp. 460-461 (a ênfase é nossa). 
114 “Anne’s art, ... outside Gondal, is personal, moral, didactic, yet tentative: a poetry of search, not 

statement, [...] It is unromantic, near to tradition, especially the folk tradition of the ballad and the 

populist tradition of chapel hymns. Its tone is distinctive; [...] ‘a sweet and sincere pathos [...]’” (Cf. 

Chitham, “Introduction”, pp. 30-31). 
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descritas como ‘poemas de amor’, que regista as emoções pessoais de uma personagem 

‘não-gondaliana’ (Anne) em relação a um homem jovem (William Weightman) – 

inicialmente vivo, mas em poemas de data posterior já morto e sepultado na igreja de 

Haworth.115 

Os poemas introspectivos e religiosos de Anne diferem consideravelmente da 

poesia escrita por suas irmãs; para começar, ela tem um conjunto de composições que 

classifica como ‘Hymns’. A importância desta corrente de escrita hinológica evangélica 

na sua obra não deve ser descurada, já que ela se insere dentro da tradição popular 

inglesa, possuindo um carácter acentuadamente pessoal, emocional, didáctico e lírico.116 

Um pequeno conjunto de poemas – mais extensos – aborda sobretudo questões 

filosófico-morais sob a forma de um diálogo interior, em que duas vozes apresentam 

calma e racionalmente linhas de acção alternativas.117 Apesar de tudo, a distinção entre 

os dois domínios poéticos – o público e o privado – é mais aparente do que real pois 

eles surgem frequentemente reunidos, de forma indissociável, nas composições mais 

reveladoras de Anne. 

 O mundo exterior que Anne conhece é praticamente o mesmo de Emily; como 

sua irmã, Anne fala dos ‘moors’, das flores selvagens, da neve e do vento – para sempre 

associados à sua infância passada em Haworth, embora os anos passados fora de casa 

lhe tenham dado a conhecer outro tipo de paisagens, menos rude.118 A propósito dos 

gostos de sua irmã, Charlotte escreveu um dia: “The distant prospects were Anne’s 

delight, and when I look round she is in the blue tints, the pale mists, the waves and 

shadows of the horizon.”119 Em “The Bluebell” vemo-la ceder por instantes ao encanto 

de uma paisagem diferente da de Haworth (“Less harassed than at other times / I saw 

                                                 
115 Um dos grandes problemas na interpretação da poesia pessoal de Anne Brontë reside na incerteza das 

provas que respeitam ao seu relacionamento com o coadjutor eclesiástico, William Weightman. 
116 Chitham faz referência à recolha que Anne efectuou de hinos da autoria de Charles Wesley, Isaac 

Watts e de Thomas Moore: “Anne both fed on it and contributed to it. Three of her hymns are found, for 

example, in modern editions of The Methodist Hymn Book and they also turn up in Baptist and Anglican 

collections. [...] These hymns now seem rather introspective for congregational worship. [...]” 

(Introduction, p. 34). 
117 A forma longa e dialogada dos três poemas comuns – Views of Life, The Three Guides e Self-

Communion – faz um apelo directo às faculdades de reflexão de Anne Brontë, muito embora os dois 

primeiros sejam de inspiração dúbia ou mista. No entanto, o carácter impessoal de Views of Life, Vanitas 

Vanitatum e The Narrow Way distingue-se bem da forma como a autora intervém em seu próprio nome 

em The Three Guides e, ainda mais, em Self-Communion. 
118 A única excepção a estes elementos comuns será o mar, que Anne aprendeu a amar nas suas viagens a 

Scarborough em companhia dos Robinson. 
119 Carta de Charlotte Brontë a James Taylor, 22 de Maio de 1850. Cf. Juliet Barker, The Brontës. A Life 

in Letters, 1997, p. 280. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 516 

the scene was fair”); Anne serve-se de uma simples flor – uma campainha – para 

relembrar de forma emotiva a sua infância feliz (“Those sunny days of merriment / 

When heart and soul were free”), contrastando-a com a sua vida actual em Blake Hall 

(“[...] a thankless life / [...] With anxious toil and strife”). A breve reflexão panteísta 

presente nas duas primeiras quadras lembra um pouco Emily, nomeadamente no poder 

algo etéreo que as flores possuem de fazer evocar certos sentimentos: 

 

A fine and subtle spirit dwells / In every little flower, / Each one its own sweet 

feeling breathes / With more or less of power. // There is a silent eloquence / In 

every wild bluebell [...] 

 

Na verdade, a visão súbita da mítica flor torna-se profundamente eloquente para Anne 

pois faz despertar a sua consciência para o facto incontornável de que esses tempos 

abençoados não poderão regressar nunca mais e que ela, tal como a flor, se encontra 

completamente deslocada e perdida neste mundo (“’Sad wanderer, weep those blissful 

times / That never may return !’ / The lovely flowerlet seemed to say”).120 

 Parece ser a partir deste poema que Anne começa, de facto, a falar de um mundo 

sem alegria e a fazer da sua fé em Deus um refúgio. “Retirement”, a primeira de uma 

série de composições de tom marcadamente religioso (todas elas escritas, de forma 

significativa, aos domingos), descreve um momento crítico em que Anne formula o 

desejo de se isolar, ou afastar momentaneamente, de todo o mundanismo que a rodeia a 

fim de elevar a sua alma a Deus. Esta necessidade premente de recolhimento manifesta-

se sobretudo através da repetição quase refrástica “O, let me be alone a while” que ela 

dirige de forma impaciente aos seus próprios pensamentos, já que mais ninguém se 

encontra por perto (“No human form is nigh. / [...] Depart! Ye restless wandering 

thoughts”). Para que possa usufruir em pleno destes breves instantes, Anne pretende 

deixar para trás não apenas todas as preocupações (“Ye earthly cares be gone”) mas 

também as principais aspirações da sua vida (“Away! Ye dreams of earthly bliss”). Este 

desejo de libertação ou de epifania espiritual, em que a alma ou o espírito do sujeito 

parece sair do corpo para comunicar com Deus (“[...] my spirit, stretch thy wings, / And 

                                                 
120 “A fine and subtle spirit dwells”, 22 de Agosto de 1840. Cf. Chitham, The Poems, 1979, pp. 73-74 (a 

ênfase é nossa). Um incidente semelhante a este ocorre igualmente no romance Agnes Grey com a 

heroína, Agnes: “I longed intensely for some familiar flower that might recall the woody dales or green 

hill-sides of home: the brown moorlands, of course, were out of the question. Such discovery would make 

my eyes gush out with water, no doubt” (Cf. Complete Novels, Op. Cit., Cap. 13, p. 432). Sabemos que 

Emily partilhava os sentimentos de Anne em relação àquela flor (‘bluebell’), tendo escrito um poema 

semelhante onde ela também lhe inspira recordações da terra natal (“The Bluebell”, 18 de Dezembro de 

1838). 
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quit this joyless sod”), é bastante reminescente de algumas composições de Emily pelo 

contraste marcado que estabelece entre as esferas do terreno e do espiritual, do real e do 

imaginário, do público e do privado (“And I may sing and muse aloud”).121 

 Depois de um longo interregno de oito meses, Anne retoma a sua escrita de 

poemas de índole pessoal com “Lines written at Thorp Green”, que deriva precisamente 

dos sentimentos de solidão e de saudade por ela experimentados como preceptora em 

Thorp Green. Mas pior que a distância física que a separa da sua terra parece ser a 

distância temporal que inexoravelmente se interpõe. Anne reflecte sobre a forma como a 

natureza estival, apesar de reconfortante e alegre para alguém que, como ela, se 

encontra num desânimo desesperado (“drooping spirit”, “fevered brow”), pode 

significar paradoxalmente um tempo de tristeza e solidão para quem se encontra longe 

de casa como ela, mais uma vez. Isto porque antes de poder regressar, Anne terá de 

testemunhar a lenta passagem das estações e a consequente deterioração da natureza (e 

do seu espírito): 

 

That summer sun [...] Must cold and distant be, / And this soft whispering 

breeze [...] must turn – / To a wild blast whose icy dart / Pierces and chills me 

to the heart, / [...]And these bright flowers I love so well, / Must droop and die 

away 

 

O paradoxo central do poema é ainda mais acentuado no final do mesmo quando ela dá 

a entender que não trocaria um Inverno desolador passado em casa por um agradável 

tempo de Verão no longínquo ‘exílio’ a que foi votada: “[...] if the sunny summer time / 

[...] Are sweet to them that roam – / Far sweeter is the winter bare / To them that are at 

home!”.122 

 No entanto, a felicidade do regresso a Haworth e do reencontro com os 

familiares pode revelar-se meramente ilusória, como o poema intitulado “Despondency” 

muito bem ilustra. Ele descreve a tão desejada concretização do desejo exprimido 

anteriormente por Anne em “Lines”; esta encontra-se finalmente em casa junto dos seus 

– provavelmente para com eles passar o Natal. Mas, paradoxalmente, o seu estado de 

                                                 
121 “O, let me be alone a while”, 13 de Dezembro de 1840. Cf. Chitham, pp. 77-78 (a ênfase é nossa). O 

editor afirma que “The rejection of ‘earthly bliss’ perhaps means the rejection of earthly love. ‘Bliss’ in 

the works of the Brontës, following late eighteenth and early nineteenth-century practice, often has this 

meaning.” (Commentary, p. 172). Se for esse o caso, então Anne parece estar a rejeitar o ‘amor terreno’ 

(que, de qualquer forma, não consegue encontrar) em favor do ‘amor espiritual’ – sem dúvida, mais 

constante e perene. 
122 “That summer sun whose genial glow”, 19 de Agosto de 1841. Cf. Chitham, pp. 79-80 (a ênfase é 

nossa). Neste poema, Anne parece aproximar-se das excêntricas preferências de sua irmã, Emily, por um 

tipo de natureza invernal. 
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espírito continua a reflectir não só desânimo mas também desespero, cuja causa parece 

originar agora das suas próprias falhas. Anne revela uma profunda insatisfação pessoal 

não só no que respeita aos frutos do seu trabalho (“I have gone backward in the work, / 

The labour has not sped”) mas também, e principalmente, no respeitante à pureza da sua 

alma (“My feet have gone astray, / [...] My sins increase, my love grows cold”) e à sua 

devoção a Deus ou ao ardor da sua fé (“How oft have I forgot my God, / [...] And Faith 

itself is wavering now”). A pesada consciência das suas falhas pessoais deixa-a 

literalmente prostrada e incapacitada e, por sua vez, essa estranha letargia afecta 

irremediavelmente o seu espírito, paralisando-o: 

 

[...] Drowsy and dark my spirit lies, / Heavy and dull as lead. // How can I rouse 

my sinking soul / From such a lethargy? / How can I break these iron chains, / 

And set my spirit free? 

 

O desejo de libertação expresso por Anne neste momento crítico da sua existência 

assemelha-se bastante ao de Emily pela sua veemência, mas dele diferindo de forma 

essencial pela entidade a que é dirigido. Em vez de lançar o seu apelo ao “God of 

Visions” de sua irmã, Anne volta-se directamente para o representante de Deus na terra 

(“Lord Jesus, save me lest I die, / And hear a wretch’s prayer.”).123 

 Esta sua crise espiritual e pessoal seria súbita e parcialmente resolvida no 

decorrer do ano seguinte (1842), num poema intitulado “In Memory of a Happy Day in 

February”. Em profundo contraste com o tom pessimista do poema anterior, este 

exprime de forma clara e firme a fé de Anne através de um verdadeiro canto de 

esperança e de alegria. Ela pretende usá-lo como registo comemorativo de um momento 

sublime e único de revelação religiosa que lhe foi dado viver de forma invulgarmente 

intensa (“a rapture deep and strong, / Expanding in my mind!”). Anne começa por 

agradecer a Deus a graça divina por ele concedida nesse feliz instante (“Blessed be 

Thou for all the joy / My soul has felt today!”), descrevendo depois as circunstâncias 

físicas em que ele ocorreu (“I was alone [...] The sun shone [...] The wind blew [...]”). 

Ao tentar descobrir aquilo que o teria exactamente provocado, Anne conclui não se 

                                                 
123 “I have gone backward in the work”, 20 de Dezembro de 1841. Cf. Chitham, pp. 80-81 (a ênfase é 

nossa). O editor refere o seguinte: “It may seem that Anne was disappointed when on returning home she 

found no joy. [...]” (Commentary, p. 174). Juliet Barker tenta explicar as razões para esse estado de 

espírito: “[...] it seems likely that she was troubled about whether or not to return to Thorp Green [...] 

Charlotte and Emily were about to go to Brussels [...] Anne must have felt rather left out of their plans 

and torn whether to remain at home and look after their father or [...] to reduce the financial burden [...]” 

(Selected Poems, n. 74, p. 135). 
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tratar da inspiração suscitada por um elemento natural (“neither sun nor wind / could 

raise my spirit so”), nem mesmo de uma confiança renovada na vida (“A hope of bright 

prosperity?”), mas sim de uma visão revelatória da mensagem divina, que serviu para 

apaziguar instantaneamente todos os seus receios existenciais e dúvidas religiosas: 

 

It was a glimpse of truths divine / Unto my spirit given / [...] I knew there was a 

God on high / By whom all things were made. / [...] Deep secrets of his 

providence / [...] Were brought to my delighted eyes / And graciously revealed. 

 

Anne sente-se, deste modo, finalmente confiante que a sua alma de pecadora será salva 

da condenação eterna (“I felt that I should rise again / To immortality”), o que por sua 

vez lhe permite acarinhar a ideia da morte sem medo algum; muito pelo contrário, com 

estranha vontade e determinação (“I longed to view that bliss divine / [...] Without the 

veil between”).124 

 Uma outra composição de carácter religioso por ela escrita na mesma altura – 

“To Cowper”, vem confirmar o seu interesse continuado no destino final da alma 

humana. Ao dedicar estes seus versos a William Cowper, Anne estava a recordar os 

tempos de infância passados na leitura, muitas vezes emocionada, daquele poeta, com o 

qual ela se identificou desde logo e em cuja obra ela teria encontrado a prova irrefutável 

de receios calvinistas idênticos aos seus: 

 

[...] oft in childhood’s years / I’ve read them o’er and o’er again / With floods of 

silent tears. // The language of my inmost heart / I traced in every line – / My 

sins, my sorrows, hopes and fears / Were there and only mine. 

 

Mas Anne estava também a elogiar a força da santidade, da pureza e da caridade que 

teria finalmente derrotado as dúvidas mais tormentosas longamente suportadas por 

Cowper (“The long long years of dark despair / That crushed and tortured thee”). Ela 

acredita piamente que a alma do poeta se salvou da condenação, a que ele a julgava 

predestinada pela doutrina calvinista, através da infinita bondade de Deus (“It must be 

so if God is love / [...] Then surely thou shalt dwell on high”), mas também que a sua 

                                                 
124 “Blessed be Thou for all the joy”, poema iniciado em Fevereiro e terminado a 10 de Novembro de 

1842. Cf. Chitham, pp. 82-83 (a ênfase é nossa). O desejo de libertação pela morte aqui exprimido 

indirectamente por Anne é comum a Emily, apenas diferindo no destino que a respectiva alma liberta 

escolhe para si. Aquilo que normalmente suscita a visão revelatória também difere nas duas irmãs: 

enquanto ela surge de uma prece íntima e interior de Anne, em Emily ela é suscitada através da visitação 

de um elemento da natureza. Existe uma passagem muito semelhante à descrita neste poema em The 

Tenant of Wildfell Hall; Helen apercebe-se de que o seu estado de espírito se eleva por acção de uma 

rajada de vento: “Some heavenly influence seemed to strengthen me within. ... I saw the eternal stars 

twinkling down upon me: I knew their God was mine, and he was strong to save and swift to hear.” 

(Complete Novels of Anne Brontë, Cap. 33, p. 215). 
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própria alma será, em última instância, igualmente contemplada (“And I may meet thee 

there”). A crença de Anne num Deus generoso e misericordioso leva-a, assim, a incluir-

se nessa visão universalista da salvação, muito embora perante as superiores virtudes e 

aspirações de um Cowper, as dela possam parecer mesquinhas e insignificantes em 

comparação (“If [...] such a soul as thine is lost, / O! how shall I appear?”).125 

 No mês seguinte desse mesmo ano, ela dedicaria um poema à memória de outro 

homem, igualmente importante na sua vida mas nunca nomeado publicamente. “To – ” 

é, assim, o tributo profundamente íntimo e pessoal de Anne àquele que foi capaz de 

fazer despertar nela um sentimento muito próximo do amor. O facto de ter sido escrito 

apenas três meses após a morte de William Weightman é muito sugestivo, já que nele 

ela parece recusar-se a chorar a sua efémera passagem pelo mundo.126 O tom elegíaco é 

também bastante contido, parecendo reflectir uma atitude de tácita resignação ou 

aceitação dos decretos divinos. A vida daquele cuja personalidade prazenteira ela 

admirou é comparada, por meio de um simile, ao brilhante fulgor mas também à 

inevitável brevidade de um ‘nascer-do-sol’ por sobre um ‘oceano’ sujeito a 

tempestades: 

[...] dazzling ray // [...] a bright and burning gleam / Athwart the glittering main, 

/ [...] that laughing gleam / Engulfed in clouds and rain. // And if thy life as 

transient proved, / It hath been full as bright 

 

A subtil lucidez da argumentação de Anne torna-se mais visível quando dá a entender 

que a transitoriedade da existência de Weightman foi amplamente compensada, no que 

a ele diz respeito, pela ausência quase literal do pecado mas também das dificuldades e 

                                                 
125 “Sweet are thy strains, Celestial Bard”, 10 de Novembro de 1842. Cf. Chitham, pp. 84-85 (a ênfase 

dada é nossa, exceptuando a que está assinalada em ‘negrito’ que é da autora). O editor refere, a propósito 

deste poema: “[...] was written at Haworth during the short period when Anne was at home for the funeral 

of Aunt Elizabeth Branwell. [...] The Brontë’s interest in Cowper is well known; [...] there were Cowper’s 

hymns in the Methodist magazines read by Aunt Elizabeth, and Mr Brontë owned a copy of his poems. 

[...]” (Commentary, pp. 174-175). Este comentário sugere-nos que a morte de sua tia, a quem ela era 

bastante chegada, poderá ter levado Anne a escrever sobre Cowper. Tal como este, Anne parece ter 

cedido inicialmente aos medos irracionais da doutrina calvinista da predestinação das almas, incutidos 

pelo relato de histórias sobre o Inferno durante a sua infância e juventude. William Cowper (1731-1800), 

sujeito desde cedo a períodos de profunda melancolia, em que se via como um excluído da graça divina, 

apoiou-se no cristianismo evangélico, tendo escrito hinos religiosos (Olney Hymns, 1779), sátiras e 

poemas (os mais conhecidos são The Task de 1785 e “The Castaway” de 1800). Estes são na sua maioria 

sobre o isolamento e a impotência humana, em que tempestades e naufrágios constituem as imagens mais 

recorrentes. 
126 William Weightman morre subitamente a 6 de Setembro de 1842 (com vinte e três anos), em 

consequência de um surto de cólera em Haworth. Edward Chitham refere a propósito do título omisso 

desta composição de Anne que “Many poems among Anne’s exemplars so titled are love poems and 

address the object of the poet’s affections. Though a few early nineteenth-century poems with this title are 

not love poems, it is likely that Anne thought herself writing in a tradition which omitted the name 

through delicacy.” (Introduction, p. 16). 
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do sofrimento que habitualmente tocam a todos (“Little thou knewest of sin and strife / 

Nor much of pain and woe”). 

É neste sentido de ter sido um privilegiado em vida e, segundo ela crê, também 

em morte (“Thy brightest hopes were fixed above / And they shall know no blight”) que 

ela afirma, de forma um tanto ou quanto paradoxal, não lamentar o seu desaparecimento 

precoce. O motivo principal do lamento de Anne é de carácter mais egocêntrico e 

prende-se com a falta terrível que certos atributos deste jovem irão fazer nela (“The 

pleasures buried in thy tomb, / [...] will not return.”), mas também no meio específico 

onde ela se encontra (“our darling”). Ela sentirá principalmente a falta do poder 

regenerador que os doces encantos do pároco exerciam sobre o seu espírito, 

frequentemente afectado por uma melancolia profunda (“That angel smile that of late so 

much / Could my fond heart rejoice; / [...] The music of thy voice.”). Anne parece 

atribuir, deste modo, a Weightman um papel inspirador, sobretudo do ponto de vista 

humano mas também poético, como teremos oportunidade de ver.127 

Para além da lembrança de um ser querido já desaparecido, Anne obteria a sua 

inspiração poética de fontes mais imediatas e próximas, como a própria natureza. 

Assim, numa composição escrita por volta da mesma altura que a anterior – no Inverno 

de 1842, intitulada “Lines Composed in a Wood on a Windy Day”, ela deixa-se seduzir 

momentaneamente pelo poder exaltador do vento. Tal como Emily, em “High waving 

heather ...”, Anne observa fascinada a acção desse importante elemento sobre a terra e o 

céu, imaginando de forma adicional os seus fantásticos efeitos sobre o mar (“I wish I 

could see how the ocean is lashing / [...] I wish I could see how its proud waves are 

dashing”). Mas é sobretudo a expressão da concordância entre o tumulto do ar e a 

exaltação da sua alma (magistralmente resumida na primeira estrofe) que, tal como no 

poema de Emily, é digna de nota: 

 

My soul is awakened, my spirit is soaring, / And carried aloft on the wings of 

the breeze; / For, above, and around me, the wild wind is roaring / Arousing to  

rapture the earth and the seas. 

 

                                                 
127 “I will not mourn thee, lovely one”, poema escrito em Dezembro de 1842. Cf. Chitham, pp. 87-88 (a 

ênfase é nossa). O editor afirma que o facto deste poema de Anne não ter sido incluido na selecção que 

Charlotte fez em 1846 “might very well be thought by Charlotte to imply some betrayal of Anne’s 

maidenly modesty.” (Introduction, p. 16). Apesar da sua importância do ponto de vista autobiográfico, 

“To – ” só foi publicado em 1956.  
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Ao parecer conferir vida renovada aos elementos mortos da natureza invernal 

(“withered grass [...] glancing”, “bare trees ... tossing”, “dead leaves [...] merrily 

dancing”), o vento liberta simultaneamente o seu espírito adormecido ou entorpecido e 

Anne experimenta uma identificação ou comunhão com o fenómeno por ela descrito. A 

unissonância que ele estabelece entre terra, ar e mar contagia a sua alma e o êxtase 

resultante transporta-a para fora do seu corpo.128 

 De tempos a tempos, as suas preocupações e convicções de índole religiosa 

transparecem abertamente da sua escrita. É o caso de “A Word to the Calvinists”, um 

poema composto na Primavera de 1843 que apresenta uma potente argumentação a 

favor da doutrina de salvação universal. Na primeira parte, Anne procura desconstruir a 

base do credo calvinista através de uma sarcástica justificação racional que enfatiza a 

incongruência do sentimento de eleição (isto é, da salvação de uma minoria de eleitos) 

face à ideia cristã de um Deus justo e misericordioso: 

 

[...] You may rejoice [...] for the gift divine, / [...] which made your black hearts 

pure / And fits your earthborn souls in Heaven to shine. // But is it sweet to look 

around and view / Thousands excluded from that happiness, / [...] Is yours the 

God of justice and of love / [...]? 

 

Ela contrapõe a crueldade inerente ao calvinismo às suas próprias convicções pessoais 

acerca daquele que deve ser o destino final de todos os seres humanos (“May God 

withold such cruel joy from me! // [...] none shall sink to everlasting woe / That have 

not well deserved the wrath of Heaven”). 

A parte final do poema, em que Anne retoma a sua métrica usual – mais curta e 

contida – passa assim a expor a sua visão universalista da salvação, na qual inclui 

pecadores e não-pecadores (“In Christ shall all men live [...] // ... even the wicked shall 

at last / Be fitted for the skies”) e prevê apenas uma purificação para os que pecaram 

mais gravemente (“That when [...] purified, / They’ll cling to what they once 

disdained”). A existência de um Purgatório serve assim o propósito misericordioso de 

oferecer uma última esperança de redenção e é com base nesse reduto que Anne parece 

querer orientar a sua vida interior: (“ [...] there lives within my heart / A hope long 

                                                 
128 “My soul is awakened, my spirit is soaring”, 30 de Dezembro de 1842. Cf. Chitham, p. 88 (a ênfase é 

nossa). O editor refere que “The metre is a favourite of Moore who may in part have derived it from Irish 

folk song. [...]” (Commentary, p. 176). Juliet Barker refere-se igualmente à invulgar métrica deste poema 

de Anne: “The unusual and insistent metre is used to great effect to simulate the gusting force of the 

wind; Emily had used a similar metre with a dactylic rhythm, in her earlier poem ‘High waving heather’ 

[...] as a device to recreate an atmosphere of storm and flood. [...]” (Selected Poems, n. 75, p. 135). 
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nursed by me, / [...] should its cheering ray depart / How dark my soul would be”). Este 

poema vem completar de forma mais explícita – porque mais madura, reflectida e 

convicta – a mensagem implícita em “To Cowper”.129 

Poucos meses depois, em “A Hymn”, Anne resolve debruçar-se sobre o drama 

religioso do cristão que fraqueja na sua fé e em cujo espírito persiste a dúvida que 

atormenta a sua existência. O facto do poema ser falado na primeira pessoa poderá 

sugerir-nos que a própria autora teria experimentado pessoalmente uma crise 

semelhante. Começa por descrever a invisível omnipresença do Deus cristão, um dos 

pressupostos doutrinários do verdadeiro crente, através de uma série de contrastes ou 

paradoxos (“Unseen, yet seen in all around, / Remote, but dwelling everywhere, / 

Though silent, heard in every sound”). O sujeito caracteriza-se a ele próprio como um 

“lost sinner” e dirige a sua prece desesperada a essa entidade (“O give me – give me 

Faith I cry”), à qual confessa a inconstância da sua fé e a consequente angústia que 

parece derrotar o seu espírito (“I often feel it slide away. // Then cold and dark my spirit 

sinks, / To see my light of life depart”). O seu receio mais avassalador consiste na 

eventual perda total da sua fé, cujas implicações são para ele inimagináveis (“What 

shall I do [...] if there be no God above / [...] If this be vain delusion all, / If death be an 

eternal sleep”). Consciente de que é fundamentalmente fraco, ele afirma necessitar de 

uma manifestação divina – um sinal que possa reatar ou fortificar a sua crença perdida 

(“Then surely sorrow, sin and pride / Must yield to peace and hope and love”). É, 

assim, através desta voz suplicante que Anne exprime a sua convicção pessoal que a 

obra de Deus (e a verdadeira prova da sua existência enquanto tal) se revela 

primordialmente no melhoramento ou aperfeiçoamento do ser humano.130 

Para além das dúvidas religiosas que, de vez em quando, a assaltavam e 

pareciam pôr em causa tudo aquilo em que acreditava, Anne (agora com vinte e quatro 

anos) começava a sentir igualmente o peso crescente da solidão e da falta de afecto, que 

                                                 
129 “You may rejoice to think yourselves secure”, 28 de Maio de 1843. Cf. Chitham, pp. 89-90 (a ênfase é 

nossa). O editor faz o seguinte comentário: “The construction of the poem is interesting: while she argues 

with Calvinism Anne uses quatrains of iambic pentameters; when she proceeds beyond argument to 

vision she uses CM [common measure]. [...] It is likely that it was this poem which caused Dr Thom the 

Universalist to write to Anne late in 1848. [...]” (Commentary, n. 22, p. 176). Em The Tenant of Wildfell 

Hall, Anne usa a sua heroína Helen para defender o mesmo ponto de vista expresso de forma rapsódica 

nas últimas cinco estrofes deste poema. 
130 “Eternal power of earth and air”, 10 de Setembro de 1843. Cf. Chitham, pp. 91-92 (a ênfase dada é 

nossa, exceptuando aquela que está assinalada a ‘negrito’ que é da autora). O editor refere a propósito do 

poema que “The language is in the evangelical hymn tradition. A much shorter hymn by Isaac Watts, 

beginning ‘Eternal Power, whose high abode’, is in the same metre.” (Commentary, n. 23, p. 176). 
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a sua vida como preceptora num meio estranho só vinha agravar. Num poema intitulado 

“The Captive Dove”, ela explora de forma simbólica os seus próprios sentimentos de 

reclusão e de falta de amor através da imagem tradicional do pombo cativo e solitário, 

com a qual se identifica. Na primeira parte do poema, Anne exprime o seu lamento 

enternecido pela falta de liberdade do pássaro engaiolado (“To see thee stand prepared 

to fly, / And flap those useless wings of thine, / And gaze into the distant sky”), reflecte 

sobre o carácter cruelmente ilusivo do seu cativeiro (“Its slender wires delude thine 

eyes, / And quench thy longing with despair”) e enfatiza a sua condição natural de ser 

livre e irreprimível (“O! thou wert made to wander free / [...] at will to rove”). Na 

segunda parte do poema, Anne sugere que talvez a presença amiga de um(a) 

companheiro(a) pudesse atenuar, ou até mesmo acabar com, o sofrimento do pombo 

(“hadst thou but one gentle mate / [...] Thou couldst be happy even there”), mas que 

infelizmente ele está – tal como ela própria – condenado a viver para sempre só e sem 

amor (“The heart that nature formed to love / Must pine neglected and alone”). Poemas 

como este parecem anunciar desde 1842/1843 a angústia de Anne perante a terrível 

perspectiva de uma vida como mulher solteira e mera assalariada.131 

Numa outra composição datada do final de 1843 – “’Tis strange to think” – ela 

reflecte sobre a dolorosa diferença entre a sua vida presente e um passado extremamente 

feliz. O poema está, assim, construído à volta desta oposição ou contraste entre um 

presente ensombrado e desolador – embora apenas sugerido – e uma vivência anterior (a 

infância em Haworth?) plena de alegria e de felicidade espontâneas (“a time / When 

mirth was not an empty name, / When laughter really cheered the heart”). Desses dias 

abençoados, Anne retém sobretudo a memória da pureza e da sinceridade dos 

sentimentos (“When speech expressed the inward thought / And heart to kindred heart 

was bare”) e de uma amizade fraterna feita de reciprocidade e de partilha: 

 

And all the joy one spirit showed / The other deeply felt again, / And friendship 

like a river flowed, / Constant and strong its silent course 

 

                                                 
131 “Poor restless Dove, I pity thee”, 31 de Outubro de 1843. Cf. Chitham, pp. 92-93 (a ênfase é nossa). O 

editor refere que “[...] The ‘caged bird’ archetype appears to be a frequent spontaneous symbol in poetry 

[...] there are correspondences with Shelley’s ‘Epipsychidion’ [...] vocabulary and syntax contain 

similarities.” (Commentary, n. 24, p. 177). Os temas concomitantes do cativeiro e da perda de liberdade 

são recorrentes na poesia ‘gondaliana’. Emily também escreveu um poema sobre o mesmo tema que o de 

Anne – “The Caged Bird” (1841) – mas a sua abordagem é muito distinta pois o que mais a incomoda é a 

restrição da liberdade e não a falta de um companheiro. 
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A ausência quase idílica da dor e do sofrimento (“night [...] ever free from pains and 

woes / ... only brought us calm repose”) e a esperança infindável no dia de amanhã (“full 

of hope and glad and gay / We welcomed the returning day”) eram outras das 

lembranças por ela retidas desses primórdios da sua existência, apesar de tudo não tão 

distantes como isso. Além desta mudança drástica na sua visão de adulta, Anne parece 

aludir de forma apenas implícita a um possível esfriamento das relações entre irmãs; um 

afastamento inevitável dados os longos períodos de separação quase forçada.132 

 No entanto, durante este período a sua fé parece manter-se invulgarmente forte e 

confiante, como podemos verificar numa composição intitulada “Music on Christmas 

Morning”. Desta vez, é o espírito do Natal que, através da música sublime e mágica que 

espalha no ar, subitamente alegra e eleva a alma abatida de Anne e a desperta do seu 

sono agitado: 

[...] never strain / Could kindle raptures so divine, / So grief assuage, so 

conquer pain, / And rouse this pensive heart of mine – / As that we hear on 

Christmas morn, / Upon the wintry breezes borne. // [...] From troubled dreams, 

[...] That music kindly bids us wake; / It calls us, with an angel’s voice, / To 

wake, and worship, and rejoice; // [...] While listening to that sacred strain, / My 

raptured spirit soars on high [...] 

 

Ao ouvir estes cânticos religiosos que aliviam o seu espírito, Anne sente-se 

imediatamente inspirada a participar na rejubilante celebração do nascimento de Cristo 

(“With them I celebrate His birth”) e a reflectir sobre a enorme importância que este 

evento assumiu para todos os cristãos (“The price is paid, the world is freed, / [...] our 

Redeemer [...] Will lead us home to God again”).133 

 Ao regressar a Thorp Green no início de 1844, Anne mostra-se especialmente 

triste e contrariada por ter de abandonar Haworth mais uma vez, exibindo sentimentos 

de revolta face ao meio fútil dos Robinson em “Fragment”, um desabafo de apenas uma 

                                                 
132 “’Tis strange to think there was a time”, 21 de Novembro de 1843. Cf. Chitham, pp. 95-96 (a ênfase é 

nossa). O poema foi publicado em 1846 com o título de ‘Past Days’. O editor afirma que “A poem in 

Moore’s Irish Melodies is entitled ‘’Tis sweet to think’, though the subject matter is very different from 

the present poem” (Commentary, n. 26, p. 178). Barker, por seu turno, comenta: “This wistful poem was 

the third that Anne wrote in three weeks on the same theme, her loneliness and her longing for the 

comradeship of home (...)” (Selected Poems, n. 78, p. 136). A imagem do ‘rio’ fluindo entre duas pessoas 

que se amam voltaria a ser usada em “Self-Communion” (1847-8), embora com um sentido mais negativo 

de desentendimento. 
133 “Music I love – but never strain”, poema não datado mas publicado em 1846. Cf. Chitham, pp. 96-97 

(a ênfase é nossa). “The restriction of rhyme characteristic of Anne occurs (...) An effect of bells may be 

intended. [...] There may also be echoes of ‘Christians Awake’ and other Christmas hymns. A 

corresponding poem by Branwell [...]” (Commentary, n. 27, p. 178). Barker afirma que “As a personal 

statement of faith by Anne, it is one of her most quietly confident, looking rather to Christ’s redeeming 

powers than to her own sin.” (n. 80, p. 137). 
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quadra. Esta composição revela-nos um pouco da atitude de dissimulação adoptada pela 

autora, isto é, a sua estratégia habitual de disfarçar os seus verdadeiros sentimentos sob 

uma aparência calma e feliz: “[...] I will take a cheerful tone / And feign to share their 

heartless glee”. Anne parece, assim, evidenciar o seu desconforto no seio da família 

Robinson ao ressentir-se da alegria cruel dos seus membros (e eventualmente de 

Branwell). O contraste de estados de espírito está representado pelos verbos de 

significado oposto (“weep”, “laugh”) e mostra o verdadeiro sentir de Anne, escondido 

muito a custo daqueles que pretendem brincar com as suas afeições: “ [...] I would 

rather weep alone / Than laugh amid their revelry.” 134 

 Num poema que intitula “Home”, ela contrasta afectivamente o local onde se 

encontra nesse momento com o seu modesto lar na remota e agreste Haworth, optando 

decididamente por este último. Ao admirar a bela paisagem invernal que se estende 

diante dos seus olhos (“a lovely scene / From softly smiling skies”), Anne é como que 

transportada em espírito pelo som insidioso do vento (“The wind of winter sighs: / Now 

loud, it thunders o’er my head”) para outras paisagens muito mais desoladoras, frias e 

inóspitas (“[...] barren hills / Where colder breezes rise”, “scattered, stunted trees”, “A 

wilderness of heath”), mas bem mais familiares, genuínas e amadas. A imponente e 

cuidada propriedade dos Robinson, com a rica mansão e os seus belos bosques e jardins 

não se compara àquele “[...] little spot, / With gray walls compassed round, / Where 

knotted grass neglected lies”. O método de descrição aqui usado por Anne é interessante 

porque, além de comparativo, é também gradual, passando de planos genéricos para 

planos mais próximos. Os principais motivos do poema e os sentimentos nele 

evidenciados assemelham-se de forma surpreendente a “A little while, a little while”, 

escrito uns seis anos antes por Emily.135 

 Na Primavera desse ano, Anne retomaria o tema do amor através de uma 

pequena composição – “Yes Thou Art Gone” – mais uma vez dedicada à memória de 

William Weightman. Tinham passado quase dois anos desde que ela o tinha visto pela 

                                                 
134 “Yes I will take a cheerful tone”, 26 de Janeiro de 1844. Cf. Chitham, p. 97 (a ênfase é nossa). O 

editor salienta que: “[...] The words ‘heartless glee’ are strong, and might be used of some of the scenes in 

TWH.” (n. 28, p. 179). 
135 “How brightly glistening in the sun”, poema não datado. Cf. Chitham, pp. 99-100 (a ênfase é nossa). O 

editor também notou a original estrutura do poema: “[...] the reader’s attention is constantly switched 

from the scene before him to and from the rough contrast, presumably Haworth. [...]” (n. 30, p. 180). O 

poema que Emily Brontë escreveu em Dezembro de 1838 reza assim: “There is a spot mid barren hills / 

Where winter howls [...]”, “The house is old, the trees are bare”, “The garden-walk with weeds o’er-

grown”, “but what on earth is half so dear – / So longed for as the hearth of home?”. 
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última vez e escrito “To – ”, mas a inspiradora perfeição física e espiritual do jovem 

pároco (“a soul so near divine / Within a form so angel fair”) não seria tão cedo 

esquecida. Desta vez, ao celebrar a sua brilhante mas efémera passagem pelo Curato 

(“[...] gladdened once our humble sphere”), Anne dá a entender que ele se encontra 

sepultado na igreja de Haworth (“I may pass the old church door / And pace the floor 

that covers thee”) e que ela o ‘visitou’ por diversas vezes para evocar as suas raras 

qualidades e recordar os agradáveis momentos por ele proporcionados em vida: 

 

May stand upon the cold damp stone / And think that frozen lies below / The 

lightest heart that I have known, / The kindest I shall ever know. 

 

Assim, já que é impossível voltar a vê-lo como seria o seu desejo (“[...] never more / 

Thy sunny smile shall gladden me”), ela procura consolar-se com a mera, mas mesmo 

assim compensadora, imagem de uma bela e fulgurante existência gravada para sempre 

na sua memória (“And though thy transient life is o’er / ‘Tis sweet to think that thou 

hast been”). Um pouco à semelhança dos poemas de amor ‘gondalianos’, esta 

composição testemunha a fidelidade, para além da própria morte, que Anne teria 

mostrado por Weightman.136 

 A importância do passado para Anne pode ser constatada a cada passo na sua 

poesia de inspiração pessoal. O papel da memória como tal é abordado numa 

composição escrita apenas um mês depois, intitulada precisamente “Memory”. A suave 

beleza de um dia de Verão (“Above, a sky of purest blue, / Around, bright flowers of 

loveliest hue”), em vez de servir como ponto de partida para as reflexões da autora, é 

subitamente abandonada a favor dos prazeres incomparavelmente superiores 

proporcionados pela memória (“[...] what were all these charms to me / When one sweet 

breath of memory / Came gently wafting by?”). Anne escolhe, assim, as paisagens 

interiores e a recordação em detrimento da pura contemplação da natureza, num 

processo introspectivo em que a imaginação tem também o seu papel: 

 

                                                 
136 “Yes, thou art gone and never more”, poema escrito em Abril de 1844 e publicado em 1846 sob o 

título “A Reminiscence”. Cf. Chitham, pp. 100-101 (a ênfase é nossa). O editor lembra que “Byron’s 

‘And art thou dead, as young as fair’ is a much longer poem of reminiscence [...] same metre. There are 

many similarities of vocabulary. [...]”. Barker afirma que “[...] the general tone of the poem is not tragic, 

but almost hymn-like in its thankfulness for the life of Weightman.” (n. 79, p. 136-137). O carácter 

imaculado do jovem pároco teria sido posto em causa por Charlotte Brontë: “ [...] for all the tricks, wiles, 

and insincerities of love, the gentleman has not his match for twenty miles round.” (Carta a Ellen Nussey, 

3 de Março de 1841, cf. Barker, 1997, p. 89). Parece-nos, no entanto, que este facto não é suficiente para 

nos fazer duvidar completamente da veracidade dos sentimentos de Anne. 
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I closed my eyes against the day / And called my willing soul away / From earth 

and air and sky; // That I might simply fancy there / One little flower – a 

primrose fair / Just opening into sight. 

 

Este afastamento do sujeito em relação ao dia que se lhe apresenta para poder evocar 

realidades que lhe são mais próximas do ponto de vista afectivo, assemelha-se de certa 

forma ao de Emily em “Stars”. 

Mas, para Anne, é a visão imaginária do desabrochar de uma simples flor 

campestre que a faz delirar como quando era uma criança (“As in the days of infancy, / 

[...] A source of strange delight”). Ela atribui, deste modo, à memória um papel 

preponderante no restabelecimento da sua felicidade, pois acredita que é no ‘olhar’ 

infantil por aquela recuperado que se encontra a aura secreta da natureza: 

 

Sweet memory, ever smile on me; / Nature’s chief beauties spring from thee, / 

[...] And hover round the slight bluebell, / My childhood’s darling flower. / [...] 

Forever hang thy dreamy spell / Round golden star and heatherbell [...] 

 

No final, Anne parece concluir que talvez seja a combinação de ambos os elementos – 

‘infância’ e ‘memória’ –, e não cada um por si só, que confere um encanto especial ao 

passado. Ela difere, no entanto, nomeadamente de Wordsworth na visão bastante mais 

realista que dá do período da infância: “Is childhood then all so divine? [...] Not all 

divine; its pangs of grief / [...] Are bitter while they last.” Mesmo a própria memória 

pode ser ineficiente na recuperação de prazeres já passados (“For on our earliest joys 

alone / That holy light is cast”). A atitude de Anne parece constituir uma resposta, em 

que poderá estar contida uma crítica subjacente, à idealização ou abstracção excessiva 

de certos conceitos românticos.137 

 A contemplação da natureza revela-se muitas vezes insuficiente para reanimar o 

espírito desalentado e abatido de Anne, embora no desespero da sua situação ela recorra 

frequentemente a esse apoio. É o que parece acontecer num poema bastante importante, 

intitulado “Fluctuations”, em que Anne observa intensamente o firmamento em busca 

de uma luz forte e constante que possa iluminar a sua vida à deriva. Ela utiliza uma 

sucessão de símbolos metereológicos para caracterizar a inconstância ou perpétua 

flutuação do seu espírito. À medida que que aqueles astros vão surgindo ou 

                                                 
137 “Brightly the sun of summer shone”, 29 de Maio de 1844. Cf. Chitham, pp. 101-102 (a ênfase é 

nossa). O editor afirma que “The idea of memory working upon childhood’s experiences is 

Wordsworthian, [...]” (n. 32, p. 180). Este poema foi visivelmente influenciado por “The Daffodils” de 

William Wordsworth; Anne também se apercebe no seu poema de que as flores são tanto mais belas 

quanto mais pertencerem às lembranças da infância. 
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desaparecendo, Anne parece transitar de um estado iluminado para o estado oposto, 

viajando sucessivamente da luz para as trevas. Depois do sol radioso, que a animou 

durante o dia, desaparecer no céu (“the sun had left my sky”), ela contempla com 

expectativa o surgimento da lua, cuja luminosidade ténue a decepciona (“Her light 

gleamed faint and chill. //  [...] such wan and lifeless beams”) mas que acaba 

eventualmente por a conquistar (“I felt her light upon my soul”). Nesse preciso 

momento, a neblina nocturna sobrepõe-se e Anne é deixada literalmente às escuras (“I 

was darkling left, / All in the cold and gloomy night / Of light and hope bereft.”). Mas 

eis que surge uma pequena ‘estrela’ no negro firmamento (“To cheer me with its light 

afar”) que logo desaparece também, sendo substituída por um efémero meteoro (“that 

soon vanished too”). 

Anne descreve, assim, em termos metafóricos e simbólicos, a progressiva e 

inexorável chegada da noite ao seu espírito (“And darker, drearier fell the night / Upon 

my spirit then”), o momento crítico em que toda a esperança no futuro e mesmo a sua fé 

em Deus parecem evaporar-se. No final, ao vislumbrar uma réstia de luar por entre as 

nuvens (“faint struggling light”), Anne sente-se apenas capacitada para formular uma 

súplica (“Restore my fainting heart”), no que constitui um lancinante pedido de ajuda. 

Este poema dá-nos uma imagem de conjunto da condição espiritual da autora; o 

movimento de alternância entre luz e trevas parece conduzir progressivamente a uma 

vitória da noite e do desespero sobre a luz e a esperança.138 

 De facto, “Fluctuations” parece marcar o início de uma série de composições, 

sobretudo de índole religiosa mas não só, caracterizadas por um profundo pessimismo; 

o que, por sua vez, nos sugere que Anne estaria a atravessar uma grande crise pessoal e 

espiritual a partir de 1844/5. O primeiro poema desta série é “A Prayer”, um pequeno 

hino que segue a tradição evangélica ao repetir o último verso de cada estrofe, o que 

poderá indicar que Anne o teria musicado. Para além de reflectir algumas das suas 

habituais inquietações religiosas, por exemplo, a dúvida relativamente à intensidade da 

sua fé (“My feeble faith still clings to Thee”), esta prece deixa transparecer uma 

existência bastante sofrida (“Not only for the past I grieve, / The future fills me with 

                                                 
138 “What though the sun had left my sky”, 2 de Agosto de 1844. Cf. Chitham, pp. 103-104 (a ênfase é 

nossa). O editor refere que “This is the only of Anne’s poems certainly written at Scarborough. [...] the 

poem is [...] likely to be a coded record of Anne’s loves (in a wide sense). [...] Shelley’s ‘Epipsychidion’ 

uses sun, moon and stars as symbols of beloved people.” (n. 33, p. 181). Não concordamos com esta 

afirmação, já que os dois movimentos descritos neste poema de Anne se encontram novamente na sua 

poesia religiosa, nomeadamente nos poemas que exprimem fé e nos que exprimem dúvida. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 530 

dismay”) e descreve a consequente súplica de Anne para que ela seja aliviada em breve 

(“Unless Thou hasten to relieve, / I know my heart will fall away”). Assim, para além 

de mostrar uma falta de confiança nela própria e na sua fé (“Weak wretched sinner 

though I be”), Anne manifesta uma vontade quase blasfema de deixar este mundo (“O, 

take this heart I cannot give. / And make me to Thy glory live!”).139 

 Seis meses depois, num dos poemas mais representativos deste período, 

conhecido como “If this be all”, Anne voltaria a reiterar a sua prece, mas de forma mais 

veemente e definitiva. A composição, escrita na véspera de deixar os Robinson de 

Thorp Green, dá-nos uma visão bem sombria da vida que ela leva nesta altura. O tom do 

poema, reflectindo a sua total falta de esperança, é apesar de tudo pouco usual em Anne: 

a única solução para o insuportável fardo que carrega é a própria morte. Ela dirige-se a 

Deus de uma forma quase desesperada, pedindo-lhe que, em face da sua infelicidade 

extrema, a dispense de viver ou que, pelo menos, lhe alivie o sofrimento: 

 

O God! [...] // If life must be so full of care, / Then call me soon to Thee; / Or 

give me strength enough to bear / My load of misery. 

 

O seu sofrimento apresenta diversas causas e não apenas uma: o esmorecimento 

das relações de amizade (“friendship’s solace must decay”); a ausência de amor na sua 

vida sentimental (“love must keep so far away”); um trabalho árduo mas não 

reconhecido ou inglório (“toiling without gain [...] With constant care, and frequent 

pain”); a desumanidade e indiferença do mundo (“The slave of others’ will [...] 

Despised, forgotten still”); o seu sentimento de impotência ou mesmo de inutilidade 

perante o pecado alheio e o próprio (“Grieving to look on vice and sin / Yet powerless 

to quell, / [...] all the good I would impart [...] turned to wormwood”). Anne concentra, 

assim, numa única prece o seu longo rol de queixas, na esperança de que Deus ainda a 

possa ouvir e compensar de alguma forma (“... on my aching brow may fall / ... 

freshening dew from Thee”). Ao exprimir a antinaturalidade da sua condição, ela utiliza 

algumas imagens retóricas de grande força ou impacto, como é o caso de “I must suffer 

Winter’s blight / Ere Summer is begun”; foi-lhe destinado sofrer intensamente sem 

                                                 
139 “My God! O let me call Thee mine!”, 13 de Outubro de 1844. Cf. Chitham, p. 105 (a ênfase é nossa). 

O editor afirma o seguinte: “Anne sets this poem to a tune called ‘Justification’ which requires repetition 

of the final line in each verse, a very common feature in evangelical hymnology and in the folk song ...” 

(n. 34, p. 181). 
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sequer ter atingido ainda o estado de adulta e sem ter tido a oportunidade de viver 

plenamente a sua juventude.140 

Apesar de tudo, Anne conseguiu encontrar alguma consolação para o seu 

sofrimento em certos momentos privilegiados do dia, em que os sonhos de uma 

felicidade apenas imaginada (“I may only dream of bliss”) podem enfim surgir 

livremente. No poema “Night”, eles ocorrem preferencialmente à noite, quando ela se 

encontra adormecida (“the silent hour of night, / [...] blissful dreams may then arise”). 

Só que, desta vez, o sonho mais recorrente está relacionado com a visão de alguém que 

Anne parece ter amado de verdade, mas que já morreu (muito provavelmente, William 

Weightman): 

[...] a voice may meet my ear / That death has silenced long ago; / [...] Cold in 

the grave for years has lain / The form it was my bliss to see 

 

Impedida de realizar o seu sonho de amor de forma tão definitiva e inexorável, Anne 

refugia-se numa ilusão passageira da felicidade conjugal que poderia ter experimentado 

(“And hope and rapture may appear / Instead of solitude and woe”) caso o destino não 

lhe tivesse colocado mais esse obstáculo. No entanto, no final, ela mostra-se plenamente 

consciente de que “only dreams can bring again / The darling of my heart to me”.141 

 Anne procurou refúgio e compensação não apenas nos seus sonhos nocturnos 

mas, por vezes, também em certas formas de devaneio ocorridas em pleno dia e no meio 

da natureza. É o caso de “The Arbour”, onde existe uma correlação simbólica muito 

acentuada entre cenário interior e exterior. Ao dar um dos seus habituais passeios, Anne 

resolve descansar debaixo do abrigo natural formado por um aglomerado de árvores 

(“this sheltered bower, / [...] so thickly clustering by”), de onde pode simultaneamente 

contemplar o firmamento (“the clear blue sky”) e ouvir a brisa por entre a espessa 

folhagem (“softly whispering through the air”). Ela sente que o ambiente é propício à 

evasão mental (“My winged soul shall fly away”), conseguida não só através da 

                                                 
140 “O God! If this indeed be all”, 20 de Maio de 1845. Cf. Chitham, pp. 111-112 (a ênfase é nossa). Juliet 

Barker dá a seguinte explicação para o estado de espírito de Anne descrito neste poema: “The reason 

behind her misery and, indeed, her leaving Thorp Green, was Branwell’s conduct. [...] Anne’s unexpected 

resignation ... suggests that she had become aware of the affair and took the only course available to 

extricate herself from an increasingly difficult situation.” (n. 83, pp. 188-189). Parece-nos, no entanto, 

que o acontecimento sugerido por Barker – a relação adúltera entre Branwell e Lydia Robinson – não 

poderá constituir o único motivo (nem mesmo o de maior peso) para o grau ou o alcance do sofrimento 

aqui expresso. 
141 “I love the silent hour of night”, poema escrito no início de 1845. Cf. Chitham, p. 110 (a ênfase é 

nossa). Esta composição lembra alguns poemas ‘gondalianos’ de Anne e parece ecoar os sentimentos e a 

fraseologia de certos poemas de Emily. 
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recordação de momentos passados (“Reviewing long departed years”) mas também da 

antecipação de um futuro agradável embora distante (“And soaring on to future scenes 

[...] dimly seen”). Assim enlevada, Anne parece sentir já a suave brisa de Verão que 

agitará essas cenas imaginadas (“summer’s very breath”). No entanto, a realidade 

penetra subitamente no sonho quando ela se apercebe que a seus pés a terra está coberta 

de neve (“But look! The snow is on the ground”); afinal é Inverno, embora a rara beleza 

do dia a tenha iludido completamente (“”the frost clears the air”, “a winter’s sun”). É 

nesse momento que Anne cai em si e vê a realidade da sua desolação interior (“winter’s 

chill is on my heart”), impossibilitada que está de ser feliz como esposa e mãe (“How 

can I dream of future bliss?”). E, como se isso não bastasse, o peso imobilizador da sua 

tristeza impede a libertação da sua mente através da imaginação (“How can my spirit 

soar away, / Confined by such a chain as this?”). O facto do seu espírito se encontrar 

totalmente deprimido impede a imaginação de agir sobre o real – modificando-o – e de 

assim cumprir o seu papel regenerador.142 

 Os sonhos de Anne voltam-se, assim, de modo preferencial para o desejo de 

concretização futura de uma felicidade terrena igual a tantas outras por ela 

testemunhadas. Isso mesmo sobressai de uma composição que ela intitula 

sugestivamente “Dreams”, em que o papel da imaginação é precisamente o de preencher 

a solidão e o vazio e de sugerir ao sujeito visões deleitantes de uma maternidade feliz. 

Anne encontra-se deitada no seu quarto à noite, possuindo apenas os seus próprios 

sonhos como companhia: 

 

While on my lonely couch I lie / I seldom feel myself alone, / For fancy fills my 

dreaming eye / With scenes and pleasures of its own. 

 

Ela imagina-se, então, com uma linda criança ao colo, a quem sorri e embala ternamente 

(“I may cherish at my breast / An infant’s form beloved and fair”), sentindo uma alegria 

louca ao pensar que essa criança é sua (What bliss to think it is my own!”). Mas o 

momento mais agradável surge quando Anne vê o seu filho retribuir-lhe também todo o 

amor e o afecto por ela dispensados (“glances [...] That daylight never showed to me”). 

Pela primeira vez na sua vida, ela sabe o que é ter um amor verdadeiramente 

correspondido (“To know myself beloved at last”). Como sempre acontece nestes casos, 

                                                 
142 “I’ll rest me in this sheltered bower”, poema não datado mas publicado em 1846. Cf. Chitham, pp. 

110-111 (a ênfase é nossa). O editor refere que “[...] the rhyme scheme used, abcb, is characteristic of 

poems prior to 1843, while the tone and content seem more appropriate to early 1845.” (n. 38, p. 183). 

Ver Anexo I para uma reprodução de uma gravura de Anne que parece ser alusiva a este poema. 
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é ao acordar deste sonho maravilhoso que Anne se apercebe da sua situação real (“The 

dream of happiness destroyed, / To find myself unloved, alone”) e se revolta contra ela 

perante Deus, questionando a sua justiça paradoxal: 

 

A heart whence warm affections flow, / Creator, thou hast given to me, / And I 

am only thus to know / How sweet the joys of love would be? 143 

 

A obsessão de Anne parece, assim, recair sobre as bênçãos conferidas pelo amor, pelo 

casamento e pela maternidade, sobretudo esta última. Embora a solidão e a falta de 

amor também tenham pesado sobre Charlotte e influenciado os seus poemas, Anne foi 

das três irmãs a única a exprimir desta forma directa e veemente a sua vocação para a 

maternidade. Ao contrário de Charlotte, o amor maternal ou filial seria suficiente para 

ela deixar de se sentir só e mal-amada. Mas, tal como os restantes sonhos de Anne, este 

também não se concretizaria e apenas a imaginação (“fancy”) seria capaz de garantir a 

sua sobrevivência psicológica futura. 

 Num poema de cariz religioso intitulado “Confidence”, Anne tenta sublimar a 

sua necessidade absoluta de amor através de uma entrega apaixonada a Deus. 

Dolorosamente consciente das suas falhas, tal como em “Despondency” (1841) e “A 

Prayer” (1844), ela vê-se constantemente como um ser fraco e culpado aos olhos d' 

Aquele a quem, mais uma vez, pede humildemente ajuda (“With this polluted heart / I 

dare to come to Thee, / [...] I feel that I am weak, / And prone to every sin”). Anne 

dirige, assim, a sua prece a Deus para que ele lhe conceda a força de espírito necessária 

para vencer a dor e o pecado que ameaçam seriamente a sua fé (“Opposed by many a 

mighty foe/ [...] Thou [...] Wilt give me strength within”). No entanto, a intensidade da 

devoção de Anne nesse momento ultrapassa todas as barreiras do razoável: a sua 

carência amorosa é transferida para a relação com Deus, ao qual ela se entrega como a 

um verdadeiro amante (“I give myself to Thee; / [...] O make me wholly Thine! / Thy 

                                                 
143 “While on my lonely couch I lie”, poema escrito na Primavera de 1845. Cf. Chitham, p. 113 (a ênfase 

é nossa). Para além da semelhança com "I wandered lonely as cloud" (primeiro verso da última estrofe) 

de Wordsworth, o desabafo de Anne na última estrofe lembra fortemente o trágico dilema do monstro de 

Frankenstein, também ele solitário e sem amor. Esta composição tem também algumas semelhanças com 

“Stars” de Emily (escrito a 14 de Abril de 1845), nomeadamente na clara preferência pela noite como a 

altura ideal para sonhar – apenas implícita em Anne (“And glances then may meet my eyes / That 

daylight never showed to me”); esta correspondência poderá indicar-nos que as irmãs discutiram os 

poemas respectivos entre si. “Dreams” possui ainda uma sonoridade muito própria, conferida pela 

repetição de certos sons (aliteração) em palavras-chave e pela reiteração de vocábulos como “my” e 

“myself”. 
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love to me impart”). O título do poema – ‘Confiança’ – é representativo da qualidade 

que Anne afirma necessitar nesse momento de entrega.144 

 Esporadicamente, a sua veia moralista parece vir ao de cima em composições 

como “Vanitas Vanitatis”, em cujos quarenta e cinco versos (sem divisão estrófica) 

Anne reflecte sobre ou discursa acerca da transitoriedade, ou da constante mudança, que 

caracteriza as coisas terrenas e da obrigatoriedade do ser humano tirar o máximo partido 

da sua existência, não mais que uma dádiva de Deus. O poema vai progredindo de uma 

forma um pouco contraditória à medida que ela expõe os seus pontos de vista. Por um 

lado, Anne argumenta que não vale a pena todo o incessante esforço e labor que 

fazemos em vida, já que esta é demasiadamente curta e a morte é certa: 

 

Should wealth or fame our life employ, / Death comes our labour to destroy, / 

To snatch th’untasted cup away, / For which we toiled so many a day 

 

Por outro lado, ela apresenta como solução final uma filosofia de vida que se aproxima 

do epicurismo (“What then remains for wretched man? / To use life’s comforts while he 

can: / Enjoy the blessings God bestows”). 

Assim, para além da incansável mutação ou labor da natureza que o rodeia (“The 

sun arises every day, / [...] the restless wind [...] Forever changing, ne’er at rest”), o 

homem está ele próprio sujeito às mesmas leis da eterna recorrência vital (“Men come 

and go like Ocean tides; / [...] And as they rise, they pass away”). Ao reflectir 

especificamente sobre a efemeridade da felicidade humana, Anne parece incorporar na 

sua visão alguns dos preceitos da doutrina estóica (“Pleasure but doubles future pain; / 

And joy brings sorrow in her train”); a imagem da transitoriedade do prazer humano, 

que ainda por alcançar nos é logo retirado, é reminiscente de Keats em “Ode on a 

Grecian Urn”. Na realidade, a filosofia neo-estóica presente no poema é contrariada ou, 

se quisermos, complementada pela sua fé cristã, sobretudo no final do mesmo: 

 

Trust God, and keep His statutes still / Upright and firm, through good and ill – 

/ Thankful for all that God has given, / Fixing his firmest hopes on Heaven 

 

Anne soube, deste modo, tirar partido dos ensinamentos de doutrinas tão díspares, 

reunindo os preceitos que mais acordavam com a sua forma de pensar (“Knowing that 

                                                 
144 “Oppressed with sin and woe”, 1 de Junho de 1845. Cf. Chitham, p. 114 (a ênfase é nossa). O editor 

faz o seguinte comentário: “This is the last of Anne’s poems to be written on a Sunday at Thorp Green. 

The poem is quoted thus in Agnes Grey, Chapter 13: ‘Thou wilt not despise!’ The phrase derives from 51, 

verse 17. The final verse has similarities with Keble’s hymn ‘Blest are the Pure in Heart’ [...]” (n. 41, p. 

184). 
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earthly joys decay / But hoping through the darkest day”). Da mesma maneira que não 

renega o seu credo numa vida (melhor) para além da morte, Anne quer sensatamente 

garantir o seu bem-estar e a sua felicidade cá na terra – afinal, uma das principais 

intenções de um Deus benfazejo.145 

 Durante este período da sua vida, a felicidade parecia estar ironicamente 

afastada do ambiente familiar em Haworth, tal como um poema intitulado “Domestic 

Peace” atesta. Para além da presença perturbadora ou desestabilizadora de Branwell, da 

habitual impenetrabilidade de Emily e dos esforços fracassados de Charlotte no 

respeitante à publicação de Poems, não havia uma razão suficientemente grave que 

pudesse explicar a súbita alteração da harmonia familiar descrita de forma tão intensa e 

sentida neste poema. Essa mesma incongruência é notada pela própria autora: “Why 

should such gloomy silence reign; / [...] When neither danger, sickness, pain, / Nor 

death, nor want have entered here?” 

A sua sensibilidade à flor da pele é, no entanto, capaz de detectar a mudança 

mais subtilmente perniciosa que se operou no seio das pessoas que ela ama, quando 

exteriormente nada parecia ter-se modificado: “Yet, there is something gone away. // 

[...] something from our hearts is gone. // Something whose absence leaves a void, / A 

cheerless want in every heart.” Aos poucos, ela vai revelando qual a origem ou causa 

desse vazio ou mal-estar comum, mas não partilhado: a ausência da tão necessária paz 

que possibilitava um relacionamento privilegiado e único entre todos os elementos 

daquele lar:  

 

Each feels the bliss of all destroyed / And mourns the change – but each apart. / 

[...] But still the hearth is desolate / Till Mirth and Love with Peace return. 

 

Embora não refira directamente as razões pelas quais a paz doméstica tenha a dada 

altura sido afectada, Anne dá-nos a entender que a culpa ou a responsabilidade por tal 

facto deverá ser assumida um pouco por todos: “We rudely drove thee [Peace] from our 

hearth, / And vainly sigh for thy return.” Na verdade, ela sente saudades em particular 

                                                 
145 “In all we do, and hear, and see”, 4 de Setembro de 1845. Cf. Chitham, pp. 123-124 (a ênfase é nossa). 

O editor faz o seguinte comentário: “[...] later commentators have seen a resemblance to Johnson’s ‘The 

Vanity of Human Wishes’. The MS form, non-stanzaic, does indeed echo Johnson. [...] / Johnson’s late 

Augustan style and ‘neo-Stoic’ approach to life accord well with the anti- Romantic side of Anne’s 

thought. [...]” (n. 45, pp. 187-188). Margaret Drabble afirma que, na verdade, "Extolling Providence, the 

brotherhood of men, and the need to curb natural desires, Stoicism had much in common with 

Christianity. [...]" (The Oxford Companion to English Literature, OUP, 1995, p. 950) 
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dos tempos em que o afecto e o amor, em contraste com o presente, eram abertamente 

declarados e a alegria partilhada de forma pura e espontânea: 

 

[...] Peace ... flowed from heart to heart / With looks and smiles that spoke of 

Heaven, / And gave us language to impart / The blissful thoughts itself had 

given. 146 

 

 Mas Anne sente igualmente a falta daquele que foi capaz, num determinado 

período da sua vida, de lhe transmitir esse mesmo afecto e alegria de forma 

particularmente generosa e espontânea. Cinco anos decorridos sobre a morte de William 

Weightman, ela voltaria a dedicar um poema – um longo lamento elegíaco – à sua grata 

memória. “Severed and Gone” é o testemunho irrefutável de que esse amor, impossível 

de concretizar, foi aumentando de intensidade com a passagem do tempo. Ela chora a 

prolongada ausência do ser amado, levado prematuramente pela morte, e a quem 

recorda com genuína saudade devido à forma como a sua perfeição física e espiritual a 

soube cativar. 

Anne mostra como a lembrança dele ainda é capaz de a emocionar 

profundamente e constituir prova irrefutável do seu afecto: “... art thou still so dear to 

me, / That throbbing heart and burning tears / Can witness how I clung to thee?”. Ela 

afirma que não é o facto de saber que o seu corpo se encontra enterrado e em 

decomposição o que mais a entristece, mas apenas a ideia de que ele se encontra 

inacessivelmente longe dela para todo o sempre: “... I do not think of thee / As festering 

there in slow decay: – / ‘Tis this sole thought oppresses me, / That thou art gone so far 

away. // For ever gone”. O desejo de rever o amado é tal que ela chega a pedir em 

oração que Deus lhe conceda, por momentos, a graça de uma visão corpórea ou 

espectral: 

 

Have prayed, [...] / That Heaven [...] give thee to my longing eyes, / A moment, 

[...] / Wild was the wish, intense the gaze / [...] Expecting [...] a kindling blaze / 

Would strike my raptured vision [...] // A shape these human nerves would 

thrill, / A majesty that might appal, / [...] thy earthly likeness 

                                                 
146 “Monday night May 11th 1846”, poema datado. Cf. Chitham, pp. 128-129 (a ênfase dada é nossa, 

exceptuando nas palavras a ‘negrito’ que é da autora). O editor refere que “The poem makes it clear that it 

was not only Branwell’s influence which caused dissension during early 1846; Anne gives herself and the 

other girls a share in the responsibility. [...] the poem may refer to a year in the early 1830s when the 

family seem to have been particularly united. [...]” (n. 49, p. 190). Existe, de facto, um poema da autoria 

de Branwell, datado de 25 de Abril de 1842, que descreve um agradável serão de família junto à lareira. 

Anne já tinha aludido em poemas anteriores ao progressivo distanciamento entre irmãos e continuaria a 

fazê-lo em poemas futuros, revelando assim uma das suas principais preocupações (uma obsessão 

aparentemente não partilhada por Charlotte ou Emily no contexto da sua poesia respectiva). 
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Embora Anne reconheça a excentricidade do seu desejo, parece insistir e esperar que 

algo surja realmente da penumbra silenciosa do seu quarto (“I called on Heaven – I 

called on thee, / And watched, and waited – all in vain.”). Forçada enfim a resignar-se à 

ideia de nunca mais poder voltar a ver Weightman (“... it might not be / That thou 

shouldst visit earth again”), Anne pergunta-se, então, se aquilo que lhe resta dele se 

resume a um epitáfio gravado na pedra tumular e ao pó dos seus restos mortais (“Can 

this be all that’s left of thee?”). 

Ela conclui, de forma exultante, que o espírito do seu amado permanece, com as 

suas características de leveza e alegria, nos locais por onde ele andou em vida (“... thy 

spirit lingers still / Where’er thy sunny smile was seen”), mas principalmente no mais 

íntimo do seu ser (“Thou breathest in my bosom yet, / And dwellest in my beating 

heart”); de forma surpreendente, Anne acrescenta que o corpo e a alma de Weightman 

também permanecerão na memória de outro(a)s que não apenas ela: “... both still linger 

[...] / Still live, and not in mine alone.” Ela dá, assim, a entender que não se importa de 

partilhar generosamente o amor que sente por ele, já que a sua simples existência trouxe 

benefícios generalizados ao mundo: 

 

There’s less of darkness, less of chill / On earth, than if thou hadst not been. // 

[...] Life seems more sweet that thou didst live, / And men more true that thou 

wert one: / Nothing is lost that thou didst give, / Nothing destroyed that thou 

hast done. 

 

Neste seu espantoso tributo, Anne deixa um agradecimento profundo àquele que 

conseguiu colorir e amenizar um pouco a visão pessimista que ela tinha do mundo – 

facto que ela nunca esqueceria.147 

 No final desse mesmo ano (1847), Anne iniciaria a composição de um ambicioso 

projecto poético, ao qual daria o nome de “Self-Communion”. Dada a extensão e o 

alcance deste poema a vários níveis, podemos considerá-lo como o testamento poético 

de Anne Brontë, onde ela resume ou concentra as grandes questões da sua vida sob a 

forma dialógica de um elucidativo debate. Trata-se, assim, de um diálogo (na realidade, 

um monólogo dramático) entre duas vozes distintas – a da razão e a do sentimento – que 

                                                 
147 “Severed and gone, so many years”, poema escrito em Abril de 1847. Cf. Chitham, pp. 141-143 (a 

ênfase é nossa). O editor afirma que “[...] the assumption that it refers to Weightman is strengthened by 

the location of his grave, which is in a part of Haworth church very subject to damp even today. [...]” (n. 

55, pp. 192-193). Este poema de Anne contém efectivamente uma referência explícita ao sítio onde 

Weightman teria sido enterrado: “I know the corner, where it lies, / [...] The charnel moisture never dries / 

From the dark flagstones o’er its breast, // For there the sunbeams never shine, [...]”. 
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apresentam os seus respectivos argumentos, permitindo ao sujeito explorar ou 

dramatizar, por meio de uma auto-reflexão introspectiva, a sua vivência passada, 

presente e futura.148 

 O sujeito é comparado, através de uma metáfora já recorrente, ao peregrino 

exausto que pára momentaneamente para descansar da sua longa e sofrida viagem, 

aproveitando as circunstâncias exteriores (“A breathless calm broods everywhere”) para 

reflectir sobre o andamento da sua vida. Ele começa por se queixar da rápida e 

inexorável passagem do tempo, que levou os melhores anos consigo, deixando um rasto 

de destruição, angústia e saudade para trás: 

 

‘[...] He still keeps adding to my years / And stealing life away. / [...] And all 

my life will soon be gone / [...] He took my childhood long ago, / And then my 

early youth; and lo, / He steals away my prime! / ... well my inward spirit 

knows / The wasting power of time.’ 

 

A voz da razão intervém para rectificar esta efusão sentimental e apresentar o outro lado 

do argumento, dizendo que o tempo não pode destruir aquilo é mais essencial em nós 

(“He cannot touch the inward flame”) e que, além do mais, ele contribui para o 

desenvolvimento da nossa memória, um bem precioso (“The wise will find in 

Memory’s store / A help for that which lies before”). A razão leva, assim, o sujeito a 

percorrer a sua memória passada em busca de momentos-chave que contenham 

eventuais ensinamentos (“Look back on these departed years”). 

É no importante período da infância que Anne se detém em primeiro lugar, 

descrevendo sobretudo a sua fraqueza, inocência, fragilidade e receios enquanto criança 

(“a helpless child, / feeble and full of causeless fears, / Simple and easily beguiled / [...] 

More timid than the wild wood-dove / [...] A tender heart too prone to weep, / A love so 

earnest”). Notando que, levada pela emoção dessa lembrança, ela começa a divagar para 

uma visão sombria da humanidade, a razão intervém novamente. Anne descreve, então, 

a sua procura – e eventual descoberta – de Deus, as constantes dúvidas e receios desse 

penoso caminho, feito alternadamente de luz e de trevas até encontrar, por fim, firmeza 

na sua fé:  

A young heart feeling after God, / [...] It strives to find the narrow way / But 

gropes and toils alone: / [...] Such wildering doubts and harrowing fears, / [...] 

                                                 
148 Este processo de contraposição ou de oposição de entidades abstractas, muitas vezes personificadas, 

como a Razão, a Imaginação e a Esperança, é algo de muito recorrente e de muito comum às três irmãs, 

que lhes permite pôr em confronto as forças conflitantes que habitualmente dividem o seu espírito. 
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In all its darkness [...] / For light it sought, [...] It gains the upward path at 

length, / [...] It sees at last the rising sun 

 

Os anos da sua juventude deram-lhe um acrescido poder de reflexão sobre o andamento 

do mundo mas, em contrapartida, endureceram-lhe irreversivelmente a alma (“I see / 

cause for grave care and saddening thought. / [...] that time, and toil, and truth / An 

inward hardness can impart”). Quando a razão retorque que esse é um processo tão 

inevitável como necessário, Anne responde-lhe que é especialmente difícil resistir ao 

sofrimento causado pela falta de afecto e de amor – através de uma sucessão de 

poderosas imagens que lembram outras já usadas por Charlotte; um sentimento que 

parece transbordar e é desperdiçado por falta de recipiente ou uma chama que se auto-

consome: 

Love [...] / To watch that fire, whose genial glow / Was formed to comfort and 

to cheer, / For want of fuel, fading so, / Sinking to embers dull and drear, – / To 

see the soft soil turned to stone / For lack of kindly showers, – / To see those 

yearnings of the breast, / [...] Drop withered, frozen one by one, / Till centred in 

itself alone, / It wastes its blighted powers. 

 

 Referindo-se, de seguida, à amizade vivida durante a sua juventude, Anne 

detecta um breve período de felicidade pura (“I have known a wondrous joy / In early 

friendship’s pure delight”), mas que depressa é ensombrado por reversos do destino, 

“Absence”, “thought of death”, “jarring discords”, por uma progressiva falta de 

correspondência (“ it was grief to know / My fondness was but half-returned”) e pela 

discordância em relação a questões fundamentais de convicção pessoal: “What my soul 

worshipped, sought, and prized, / Were slighted, questioned, or despised”. Anne usa 

novamente duas imagens fortes para descrever o que poderá ter sido o seu 

relacionamento ulterior com Emily e o inevitável e involuntário afastamento entre 

aquelas que eram como gémeas: 

 

[...] this dark stream between us flowed, / Though both stood bending o’er its 

brink. // [...] I saw that they were sundered now / The trees that at the root were 

one: / They yet might mingle leaf and bough, / But still the stems must stand 

alone. 

 

Anne discursa brevemente sobre o valor do amor desinteressado pelo seu semelhante, 

na ajuda dos mais fracos e na orientação dos mais jovens, sem sentir necessidade de 

recompensa, excepto na consciência de um bem e um dever feitos (“To guide, to shelter 

and defend; / [...] And ask for nothing back again”). A sua vida, em particular, tem sido 

feita de esperanças acarinhadas mas logo dissipadas sem sinal de concretização; tal 
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como Charlotte, ela compara essa entidade – “Hope” – a um radioso mas efémero arco-

íris, cujo colorido se vai esbatendo progressivamente até se transformar por fim num 

“rayless arch of sombre grey”. 

Depois de ouvir este desabafo, a Razão condena veementemente a sua fraqueza e 

a insensatez dos seus sonhos (“O weak of heart! Why thus deplore / That Truth will 

Fancy’s dreams destroy?”), incitando-a finalmente a agir em prol da caridade e da 

virtude, naquela que poderá ser a sua verdadeira missão (“Haste, arise, / For thou hast 

much to do; – / To lighten woe, to trample sin”). Anne dá a entender que teria de 

começar primeiro por combater o que está mal nela própria (“my worst enemies, I know 

/ Are these within my breast”) e que não se importa de trabalhar duramente, 

inclusivamente de sofrer, se lhe for dado um pequeno incentivo – a esperança da 

salvação eterna feita através de uma antevisão do ‘paraíso’: “Show me that rest – / [...] 

let me see that sunny shore [...] that haven fair, [...] with such a glorious hope in view”. 

A voz severa da razão tem a última palavra, dizendo que a recompensa de Anne advirá 

apenas do fruto do seu trabalho e do seu amor pelo próximo (“Labour and love – and 

such shall be thy meed.’”).149 

A mesma ideia está presente numa pequena composição de índole religiosa, 

conhecida como “The Narrow Way”, escrita poucos dias depois. Trata-se de um hino na 

tradição mais puritana do movimento evangélico, em que Anne parece fazer uma 

asserção de fé demasiadamente confiante e triunfante.150 O poema, que emprega 

imagens bastante semelhantes às presentes em The Pilgrim’s Progress de John Bunyan 

(1628-88), pode resumir-se da seguinte forma: aquele que pretende entrar no reino dos 

Céus tem de percorrer um caminho ascendente árduo e difícil (“Believe not those who 

say the upward path is smooth”); ele tem de estar preparado para todas as armadilhas do 

pecado (“Must all his powers employ”) e, como soldado de Cristo, tem de travar uma 

batalha constante contra o mal (“Arm, arm thee for the fight!”). Inspirado pelo amor de 

                                                 
149 “The mist is resting on the hill”, poema iniciado em Novembro de 1847 e terminado a 17 de Abril de 

1848. Cf. Chitham, pp. 152-160 (a ênfase é nossa). O editor faz o seguinte comentário: “The scope and 

size of the poem are unusually large for Anne Brontë. Its main purposes seem to have been to explore her 

life and to reconcile feeling with reason. [...] shows the economy noted in earlier poems [...] This strong 

concentration effects an arresting plagency [...] As a biographical source, the poem has great value, not 

least in its revelation of Anne’s relations with Emily. [...] Rhythms are varied, and the images sharp. [...]” 

(n. 57, p. 194). 
150 Concordamos plenamente com Juliet Barker quando afirma que “This triumphant rallying call is not 

typical of Anne’s religious poetry; usually her doubts about her own worth and a deep sense of personal 

sin put her in the position of an appelant for mercy, seeking salvation as a gift bestowed by God through 

Christ.” (n. 86, p. 140). 



O MUNDO DO REAL, DO PESSOAL E DO INDIVIDUAL – OS DESAFIOS DA POESIA E DO IMAGINÁRIO NA VIDA DE TODOS OS DIAS 

 541 

Deus, ele pode ultrapassar tudo isto e conseguir o seu merecido lugar no Céu (“lift thy 

heart to God above”), independentemente do desprezo e dos insultos do mundo (“The 

world’s dread scoff undaunted bear”). 

A ideia implícita neste hino é que aquele que se mostrar um fiel seguidor de 

intenção firme e pura poderá conseguir a salvação eterna. A mensagem da luta e do 

esforço necessários para atingir esse fim está sempre presente ao longo do poema: “[...] 

he, that dares not grasp the thorn / Should never crave the rose”. A regra de vida 

proposta é profundamente dura e severa, limitadora da vontade puramente humana: 

“Crush pride into the dust, / [...] And trample down rebellious lust, [...] Waive pleasure 

and renown”. Deste modo, o poema reitera o estoicismo cristão já presente em 

composições anteriores e que assenta fundamentalmente sobre as máximas do esforço e 

do trabalho, do amor pelo próximo, da capacidade de perdoar e de resistir. Embora 

pareça existir uma aproximação à filosofia estóica de Emily, os últimos poemas de 

Anne (incluindo “Self-Communion”) exprimem uma concepção muito pessimista da 

vida e do mundo; a vida humana é feita essencialmente de esforços, de preocupações e 

de sofrimento (o uso frequente de termos como “care”, “toil”, “pain” ou “woe” é disso 

prova).151 

A provação mais difícil da sua vida – assim como o teste mais duro à sua fé – 

estava, no entanto, ainda para chegar. O último poema escrito por Anne, que Charlotte 

intitularia “Last Lines”, é um testemunho pungente da sua reacção ao grave prognóstico 

médico anunciado pouco antes da composição do mesmo. Ao saber-se vítima fatal da 

mesma doença (tuberculose) que tinha recentemente conduzido Branwell e Emily à 

morte (em Setembro e Dezembro de 1848), Anne parece aceitar o seu destino com a 

dignidade que caracteriza a sua fé cristã mas deixa transparecer a opinião de que a sua 

tarefa não estava ainda terminada.152 Deste modo, a posição de Anne não é uma de 

aceitação tácita e pronta da vontade divina que a quer condenar já, mas uma tentativa de 

negociação de mais algum tempo de vida para que possa concretizar alguns projectos. 

                                                 
151 “Believe not those who say”, 24 de Abril de 1848. Cf. Chitham, pp. 161-162 (a ênfase é nossa). O 

editor refere que: “The metre used is the rather rare DSM of the hymn books, [...]. As often in Anne’s 

work, there is the feeling of a melody in the background, and this poem has become Anne’s best known 

hymn. / The title [...] had been used by Cowper (...). The image [‘the narrow way’] was a favourite of 

Anne’s, and is used in four of her other poems. [...]” (n. 58, pp. 194-195). 
152 Ver carta a Ellen Nussey, 5 de Abril de 1849: “I have no horror of death: If I thought it inevitable, I 

think I could quietly resign myself to the prospect ... But I wish it would please God to spare me [...] 

because I long to do some good in the world before I leave it. I have many schemes in my head for future 

practice [...] I should not like them all to come to nothing and myself to have lived to so little purpose. 

But God’s will be done.” (Barker, 1997, p. 229). 
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Ao publicar, em 1850, apenas parte deste poema (introduzindo também outras 

alterações), Charlotte retirou-lhe as expressões mais fortes de dor, de dúvida e de 

assombramento perante tão cruel destino, criando uma falsa impressão de resignação e 

de fé inabalável. Anne vem realmente a falecer a 28 de Maio de 1849, isto é, quatro 

meses após a composição deste poema. Assim, as circunstâncias da sua escrita parecem 

conferir ao tema da morte uma ressonância muito particular; já não se trata aqui de 

escrever de forma ficcionada ou romanceada acerca da morte de um herói ‘gondaliano’, 

nem mesmo do lamento pessoal que transparece dos poemas dedicados à memória de 

William Weightman, mas sim de descrever o seu próprio momento crítico – de tomada 

de consciência primeiro e depois de tentativa de aceitação – face à terrível 

inevitabilidade que representa a sua morte física.153 

A primeira parte do poema descreve também a primeira, e mais instintiva, 

reacção do sujeito poético à notícia da sua morte anunciada: um misto de surpresa, 

admiração, angústia, confusão e medo (“bewildered mind”, “all this world of whelming 

mist”, “breaking heart”, “anguish”) que iguala o cair de uma bomba ou o prenúncio do 

fim do mundo pela intensidade da sua violência e pelo ambiente de destruição 

generalizada sugerido (“A dreadful darkness closes in”, “the painful night”, “the weary 

day”). O sofrimento atroz provocado por esta tomada de consciência fá-la sentir-se fraca 

e atordoada (“Weary I am – O give me strength / And leave me not to faint”), 

automaticamente necessitada do apoio daquele a quem dirige as suas últimas palavras: 

Deus. A Este, Anne apenas pede forças para poder resistir de forma digna à provação 

final, isto é, sem cair no pecado da revolta contra a decisão divina, aceitando-a de forma 

calma e resignada – como convém ao crente fiel: “... let me suffer and not sin, / Be 

tortured yet resigned / [...] And give me courage to resist /The Tempter till he flee”. No 

entanto, Anne vai simultaneamente contestando aquela decisão ao confrontar as suas 

expectativas legítimas de realização terrena com o inexorável decreto que as quer 

limitar, não escondendo o seu desagrado e decepção pessoais, mesmo perante Deus: 

 

I hoped amid the brave and strong / My portioned task might lie, / To toil amid 

the labouring throng / With purpose pure and high. // But Thou hast fixed 

another part, [...] // ...Thou hast taken my delight / And hope of life away, / [...] 

 

                                                 
153 É-se levado a pensar, inclusivamente, numa certa ironia do destino: Anne vê os seus pedidos a Deus 

para que a leve para junto dele – presentes em inúmeros poemas – finalmente concretizados. 
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A sua fé em Deus entra, assim, em conflito com o profundo sentido de injustiça 

denunciado naturalmente por alguém que é ainda muito jovem e esperaria ter toda a 

vida à sua frente. Mas Anne não quer (ou tem medo) de pecar pelo egoísmo ou pela 

soberba de presumir que a sua vida apenas lhe pertence a si própria, quando só Deus 

pode emprestar tais dons (“The hope and the delight were Thine; / I bless Thee for their 

loan”).154 Ela auto-penaliza-se por não ser capaz de aceitar humildemente este 

sofrimento (“days of passive misery; / [...] nights of darkness anguish tost”, “Crushed 

with sorrow, worn with pain”) e tratar de salvar a sua alma, já que o seu corpo está 

condenado, através de uma atitude de oração (“Still I may lift to Heaven mine eyes”), de 

resistência ao pecado (“That inward strife against the sins”) e de paciência infinita (“... 

to sustain / With humble patience every blow”). No final do poema, o sujeito poético 

parece purificado das suas dúvidas e hesitações iniciais em relação à posição a tomar 

face a este novo desafio: ele coloca nas mãos de Deus a decisão final de lhe devolver a 

vida ou de o deixar morrer, exprimindo uma confiança total no poder do discernimento 

divino. Mas Anne não nega nunca a sua vontade de viver, apesar da sua fé a obrigar à 

obediência: “If Thou shouldst bring me back to life / [...] More wise, more strengthened 

for the strife, [...] I should be”.155 

Ao contrário de Charlotte e, em certa medida, também de Emily, Anne só 

deixaria de escrever poesia com a sua morte. Tal como afirma ‘Agnes’, os seus poemas 

registam as principais ocorrências da sua vida interior e exterior (incluindo a própria 

ocorrência da morte); são, assim, verdadeiras relíquias ou testemunhos de uma vivência 

que Anne caracterizou como essencialmente peregrina. Ela foi, das três irmãs, aquela 

que efectivamente melhor soube conciliar as exigências do dia-a-dia com a sua escrita, 

deixando que a poesia reflectisse de forma mais ou menos serena e directa a sua 

experiência pessoal. Mas a simplicidade e a clareza aparentes da linguagem usada por 

Anne contrastam fortemente com a subtileza, a complexidade e a variedade dos 

sentimentos que se misturam na sua lírica de inspiração pessoal. A ‘visão’ que desta 

                                                 
154 Esta imagem da vida como um ‘empréstimo’ que Deus nos faz, perante o qual somos obrigados a 

prestar contas, é interessante e bastante conseguida. 
155 “A dreadful darkness closes in”, poema iniciado a 7 de Janeiro e terminado a 28 de Janeiro de 1849. 

Cf. Chitham, pp. 163-164 (a ênfase é nossa). O editor refere o seguinte: “Charlotte printed eight edited 

verses from this draft, without title, in the 1850 edition, adding the note, ‘These lines written, the desk 

was closed, the pen laid aside – for ever.’ This is poetic rather than strict truth, [...] / The poem exhibits 

many features of Anne’s working method very clearly [...] The metre [...] clearly in the Watts / Wesley / 

Cowper tradition. Alternative vocabulary included [...] Dialogue form, latent rather than explicit [...] 

Religious acceptance. As in ‘Self-Communion’ and some hymns, God’s will is to be accepted after a 

struggle. [...]” (n. 59, p. 195, a ênfase é do editor). 
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transparece foi evoluindo da esfera meramente naturista ou fantasista da infância para o 

domínio mais real (embora sempre hipotético) da sua felicidade como mulher adulta e, 

por fim, para um estádio superior de visão-revelação religiosa (talvez mesmo de 

vocação missionária). 



 

 

2.3  Na encruzilhada entre o real e o imaginário – A poesia de inspiração 

dúbia ou mista e a incipiência do processo criativo. 

 

 Para além dos poemas ficcionados baseados no imaginário de Angria e Gondal e 

dos poemas de inspiração indubitavelmente pessoal ou autobiográfica, existe ainda na 

lírica brontëana um outro conjunto de composições em que o real e o imaginário se 

misturam ou confundem de tal forma que é quase impossível destrinçá-los ou, então, 

poemas ficcionados autónomos (‘story-poems’) que valem por si próprios.1 Embora o 

seu número não seja tão elevado como o dos que acabámos de analisar, ele é mesmo 

assim considerável pois ronda um total de oitenta composições, distribuídas de forma 

desequilibrada entre as três irmãs.2 Apesar do carácter de certo modo misterioso e 

intrigante de algumas delas, a sua importância é considerável para quem deseja 

descobrir aquilo que une o universo do real e o universo do imaginário e os mecanismos 

que despoletam o processo criativo, tornados mais visíveis quando essas fronteiras se 

esbatem. Na grande maioria destes poemas de estatuto especial, o sujeito poético não é 

identificável ou então é abertamente fictício, embora a sua voz se possa misturar com a 

da autora real; a sua complexidade latente deriva também da dificuldade de 

identificação exacta dos contextos em que esses poemas surgem.3  

 O que torna os poemas de inspiração dúbia ou mista interessantes para quem 

estuda a lírica brontëana é precisamente o seu carácter híbrido, isto é, as potencialidades 

de interpretação que o cruzamento de realidades diversas e a mistura de focagens nos 

oferece. No entanto, as características exibidas por estes poemas e os seus princípios de 

funcionamento podem variar substancialmente de autora para autora e mesmo de poema 

para poema, o que faz com que seja ainda mais difícil podermos chegar a uma 

generalização ou consenso no que diz respeito ao processo criativo.4 A própria 

                                                 
1 É o que acontece com Charlotte Brontë, cuja obra contém aproximadamente dez composições que 

podem ser consideradas como ficções autónomas ou ‘story-poems’. 
2 Emily Brontë é a que possui comparativamente mais poemas de inspiração dúbia ou mista (cerca de 

quarenta), seguida bastante perto de Charlotte (com cerca de trinta) e, finalmente, de Anne (com apenas 

uns dez). 
3 Alguns deles aparecem inseridos no contexto específico dos romances escritos por Charlotte e Anne 

Brontë, mas a grande maioria não exibe sequer um contexto definido. 
4 Charlotte é quem mais parece variar na tipologia das suas composições híbridas (incluindo poemas cuja 

inspiração é em parte ‘angriana’, poemas de inspiração pessoal sob um ténue encobrimento ficcionado e 
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classificação dos poemas poderá parecer um pouco arbitrária devido à falta de critérios 

verdadeiramente estáveis que possam orientar a análise de forma objectiva ou devido 

mesmo à impossibilidade de os estabelecer. Mas aquilo que verdadeiramente nos 

interessa é levantar um pouco o véu que naturalmente encobre os processos de 

composição poética usados pelas Brontë naqueles poemas que nos parecem mais 

relevantes ou reveladores. 

 

 Os primeiros poemas de inspiração mista que Charlotte Brontë escreveu são três 

composições datadas de 1835-36: “Retrospection”, “Long since, as I remember well” e 

“But once again, but once again”. Para além de terem sido escritos na mesma altura 

(entre Dezembro e Janeiro), eles mostram possuir uma estrutura e uma temática 

idênticas; todos começam por abordar o período da infância e da juventude com a sua 

descoberta de mundos alternativos, embarcando logo de seguida numa reverie 

evocadora de Angria e dos seus heróis. Todos três misturam os elementos pessoais e os 

elementos ficcionados, parecendo reflectir sobre o conflito entre o real e o imaginário 

experimentado por Charlotte e, indirectamente, sobre as principais tensões presentes na 

sua escrita. 

No primeiro, Charlotte encontra-se em Roe Head, enfrentando um dos seus 

habituais momentos críticos de profunda depressão, que o frio e escuro dia de Outono 

só vem acentuar – um quadro desolador dentro e fora, que a entorpece e do qual ela 

deseja desesperadamente escapar: 

 

[...] the clouds hung so bleak and drear and grey / [...] There shone no fire on 

the cheerless hearth, / [...] Within, neither sight nor sound of mirth, / Without, 

but the blast, and the sleet’s chill sprinkle. // [...] And I [...] felt as if my heart 

was breaking. // [...] in that mirthless lifeless room, / Cramped, chilled, and 

deadened by its gloom 

 

Pouco tempo depois, qual raio de luz penetrando na escuridão mais absoluta, a 

imaginação vem em seu auxílio, resgatando o seu espírito do real que o oprime e 

transportando-o – através de ‘sonhos-visões’ – a outros cenários bem mais alegres e 

familiares: 

[...] thanks to that bright darling dream, / Its power had shot one kindling 

gleam, / Its voice had sent one wakening cry, / And bade me lay my sorrows by, 

                                                                                                                                               
ainda poemas puramente narrativos). Emily é a que consegue um maior grau de uniformidade na 

miscigenação, isto é, um maior esbatimento dos limites entre o pessoal e o imaginário. Pelo contrário, 

Anne é aquela em que o distanciamento entre os dois universos é maior ou, pelo menos, mais visível. 
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// And called me earnestly to come, / And borne me to my moorland home. / I 

heard no more the senseless sound / Of task and chat that hummed around, [...] 

 

Ele detém-se apenas por breves instantes na terra natal pois, logo de seguida, a visão 

intensifica-se e aprofunda-se e Charlotte entra literalmente dentro do seu universo 

imaginário, percorrendo as vastas regiões ‘angrianas’ à velocidade quase alucinante do 

pensamento, em busca do seu mais carismático e esplendoroso herói – Zamorna; vendo, 

ouvindo e sentindo os magníficos cenários onde ele e o seu séquito habitualmente se 

movem: 

 

The vision’s spell had deepened o’er me: / Its lands, its scenes were spread 

before me, / In one short hour a hundred homes / Had roofed me with their 

lordly domes, / And I had sat by fires whose light / Flashed wide o’er halls of 

regal height, / And I had seen them come and go / Whose forms gave radiance 

to the glow, / And I had heard the matted floor / [...] Shake to some half-

remembered tread / [...] Some spurred and fur-wrapped Demi-God 

 

O envolvimento de Charlotte nesta sua visão é tão completo e intenso que ela se vê a si 

própria – personagem bem real – a participar no alegre festejo juntamente com os seus 

personagens fictícios (“I saw the master not alone, / He crossed me in a vast saloon, / 

Just seen then sudden vanishing”). 

 Pouco depois, a sua mente transporta-a até um cenário no exterior: um antigo 

campo de batalha ‘angriano’ transformado em cemitério dos seus valerosos guerreiros 

(“I went out in a summer night, / My path lay o’er a lonesome waste, / [...] a battle-

plain, / Head-stones were reared in the waving fern”). É aqui que o relato em verso se 

interrompe para dar lugar a uma estranha passagem em prosa, em que Charlotte constata 

o processo de esbatimento das fronteiras entre o real e o imaginário que acabou de se 

verificar e, ao imaginar um Zamorna desafiando vitorioso a lei da morte, se apercebe 

subitamente da sua situação pessoal: 

 

Never shall I, Charlotte Brontë, forget what a voice of wild and wailing music 

now came thrillingly to my mind’s – almost to my body’s – ear; nor how 

distinctly I, sitting in the school-room at Roe-head, saw the Duke of Zamorna 

leaning against that obelisk, with the mute marble Victory above him, the fern 

waving at his feet, [...] and the African sky quivering and shaking with stars 

expanded above all. I was quite gone. I had really utterly forgot where I was 

and all the gloom and cheerlessness of my situation. [...] 

 

Esta sua reverie acabaria por ser interrompida bruscamente por uma intrusiva 

personagem do real, isto é, uma aluna que a chama de volta ao mundo escolar do qual 
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Charlotte se quis evadir por alguns momentos.5 Mas a quebra do encanto proporcionado 

por aquele “bright darling dream”, embora dolorosa, era previsível e inevitável.6 

 Poucos dias depois, numa composição conhecida como “Long since, as I 

remember well”, Charlotte voltaria a reflectir sobre as condições de surgimento das suas 

visões e principalmente sobre o significado que esse imaginário ‘angriano’ ainda possui 

na sua vida pessoal. A segunda parte do poema (com início na vigésima segunda 

estrofe) começa efectivamente por analisar a forma específica como as suas ‘visões’ de 

adulta se processam: 

 

When no eye is on me and all is still, / I yet cannot feel alone; / When no voice 

speaks, yet the ear will thrill / To a sudden and [] tone. / When I sit in a quiet 

and cheerful room / Watching the firelight play, / My thoughts will wander far 

from home / A thousand miles away. 

 

Tal como no poema anterior, Charlotte é mentalmente transportada para a outra 

dimensão do seu universo pessoal, onde se vê completamente envolvida pelos cenários 

fantásticos por ela imaginados (“I see an ancient and stately hall, / I stand in the sun at 

its door, / [...] I step within and a vast saloon / Lifts its vast dome for me”). Depois de 

evocar uma das suas solitárias e submissas heroínas – provavelmente Mary Percy – e de 

deixar em suspenso o seu trágico destino amoroso (“All mute and still in solitude / [...] 

We’ll leave her to her haunted dreams. / I speak not what befel”), Charlotte descreve a 

forma quase ininterrupta como as cenas desse maravilhoso se sucedem diante dos seus 

olhos e a surpreendem pela frescura e pelo colorido inalteráveis desde a infância: 

 

Succeeding fast and faster still / Scenes that no word can give / And gathering 

strength from every thrill / They stir, they breathe, they live. / They live! They 

gather round in bands, / They speak, I hear the tone, [...] 

 

Mas talvez mais surpreendente é o facto de que, durante todo este processo, ela tem 

consciência, apesar de tudo, do verdadeiro carácter – falso e ilusório – das suas visões, 

que presentemente não passam de imagens fugazes (“’Tis all delusion – yet again / The 

curtain falls and shows / Another scene, as bright, as vain / That too must coldly 

close.”).  

                                                 
5 “ ‘Miss Brontë, what are you thinking about?’ Said a voice that dissipated all the charm, and Miss Lister 

thrust her little rough black head into my face! [...]” (C. Brontë, Decr. 19th. Haworth, 1835). 
6 “We wove a web in childhood”, 19 de Dezembro de 1835. Cf. Winnifrith, The Poems of Charlotte 

Brontë , pp. 186-190 (a ênfase é nossa). A passagem do texto em verso para um excerto em prosa parece 

indicar de forma simbólica a transição igualmente brusca do sonho para a realidade, mas poderá significar 

também que o descontrole emocional de Charlotte se reflectiu igualmente no caos da sua escrita que, sem 

as restrições da versificação, subitamente se liberta. 
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 Na realidade, Charlotte – chegada que é ao estado adulto e antevendo já o 

momento inevitável em que os seus sonhos a abandonarão definitivamente (“[...] now I 

am alone. // Alone! There passed a noble line / Alone! There thronged a race.”) – trava 

nesta ocasião uma luta renhida e desesperada para reter o imaginário de Angria e manter 

o espírito dos seus personagens intacto na sua memória: 

 

They come again, such glorious forms / Such brows and eyes divine; / The heart 

exalts, the life-blood warms / To see, to feel their shine. / Oh, stay! Oh, fix! Oh, 

start to life, / Flash out reality / Methinks a strange commingling strife / Of 

dream and truth I see. 

 

Neste conflito – já antigo e familiar – entre Razão e Imaginação, esta última parece 

encontrar-se em desvantagem, pois Charlotte sente que o seu sonho se vai diluindo e 

esbatendo, fazendo jus ao seu carácter instável, ilusório e passageiro, ao passo que a 

primeira desperta e se vai fortalecendo cada vez mais: 

 

[...] But, lo, away / They fade, the dream declines. // [...] And wakening Reason 

cries / ‘Thy dream is like a wild bird flown / To summer climes and skies’. / 

‘Twill fitfully return again, / As fitfully will go. / [...] Bewail not when her 

visions melt, / Like morning mists away. 

 

E embora o espírito da razão pareça atribuir uma utilidade prática ao poder regenerador 

da fantasia, isto é, à sua capacidade de conceder uma esperança renovada ao sujeito 

quando ele se encontra especialmente abatido (“[...] thou hast the solace felt / Of 

Fancy’s pictured play, / [...] thou canst call / Her hallowing scenes to thee, / When 

haply in thy spirit all / Sinks chill and hopelessly.”), alerta-o igualmente para a realidade 

incontornável de que quando o dia nasce é seu dever interromper temporariamente esse 

‘encadeamento’ mágico e retomar a árdua luta pela sobrevivência: 

 

Dreamer, awake and close the strain. / A summons has been spoken, / [...] so 

break the chain, / And leave the bright links broken. / [...] let dreams of night be 

banished. / The task, the toil, the hum of day / Draws nigh [...] Haste to the field 

[...] 7 

 

 No terceiro poema de inspiração mista, “But once again, but once again”, 

Charlotte vê-se precisamente confrontada com a dura necessidade de se despedir dos 

seus companheiros imaginários para lidar, em vez, com pessoas estranhas que nada lhe 

dizem (“My thoughts all rest on those who hear / This farewell wild and thrilling”). 

                                                 
7 “Long since, as I remember well”, poema provavelmente composto antes de 19 de Janeiro de 1836. Cf. 

Winnifrith, Op. Cit., pp. 280-288 (a ênfase é nossa). 
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Profundamente renitente em deixar para trás o mundo da sua imaginação, cujas criações 

divinas ela partilha de forma entusiástica com seus irmãos (e, em especial, com 

Branwell), ela reafirma a exclusividade do seu afecto pelos co-criadores e pelas suas 

respectivas criações e põe mesmo de lado a hipótese de abordar outros temas: 

 

Just us and those we’ve famed in dreams, / Our own divine creations, / These 

are my soul’s unmingled themes; / I scorn the alien nations. / Shake hands, dark 

Percy! [...] Shalt thou in nothing perish? / No, flesh and life and soul I’ll give / 

And faithfully in thee believe / And still thy memory cherish. 

 

É no momento do adeus aos seus heróis, que ela julga ser definitivo, que Charlotte 

deseja exprimir abertamente – sem a sua habitual máscara de autora – o quanto se sente 

reconhecida pelo contributo por eles dado, especialmente por Zamorna, à sua poesia. 

Trata-se efectivamente de um momento de importância solene, não apenas para ela mas 

também para quem deseja compreender o alcance da criação deste verdadeiro alter ego 

artístico: 

 

This is our last, our farewell day, / So here’s my open unmasked brow. // I owe 

him something. He has held / A lofty burning lamp to me, / [...] And he has 

been a mortal king / That ruled my thoughts right regally / And he has given a 

steady spring / To what I had of poetry. // [...] He’s moved the principle of life / 

Through all I’ve written or sung or said 

 

Ao dirigir-se a Zamorna como a um ídolo ou a um deus, Charlotte compara de forma 

paralela o imaginário de Angria a um templo, onde se ajoelha devotadamente (“He’s not 

the temple, but the God, / [...] Our grand dream is his wide abode / [...] // ... it was his 

shrined divinity / Which brought me there to bow the knee.”). Mas, depois de vaguear 

um pouco mais através daquela vasta estrutura – um verdadeiro Panteão de divindades, 

ela afirma não poder permanecer mais tempo no maravilhoso enlevo por ele 

proporcionado, deixando no ar a esperança de um novo reencontro: 

 

But no more now of the wondrous dream. / [...] It faded like a sunny beam, / 

And I must here no longer stay. / May we all meet in joy again, / [...] ‘Farewell, 

and yet again farewell!’ 8 

 

                                                 
8 “But once again, but once again”, poema escrito por volta de Janeiro de 1836. Cf. Winnifrith, pp. 291-

298 (a ênfase é nossa). Irene Tayler defende na sua obra Holy Ghosts. The Male Muses of Emily and 

Charlotte Brontë que Zamorna exerceu efectivamente o papel de musa masculina na poesia de Charlotte: 

"The muse of all this fantasy and poetry is of course the false god Zamorna"; segundo ela, "Charlotte's 

words echo one of the Bible's most powerful depictions of the experience of divine inspiration [...] of 

central significance to the Brontës" (Op. Cit., p. 127). 
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 Mas, daí em diante, o encontro do seu imaginário juvenil com a sua experiência 

adulta do real seria abordado sobretudo de uma forma progressivamente encoberta, 

subtil e também simbólica. É o que acontece num pequeno fragmento intitulado “The 

Harp”, onde uma personagem feminina não identificada (Mary Percy ou Charlotte?) se 

deixa comover pelos sons tristes da natureza e pelas doces melodias da sua harpa, que 

parecem reflectir a tristeza e a solidão da sua própria vida – um firmamento 

verdadeiramente desolador que faz vibrar as fibras do seu coração de forma bem mais 

intensa que a harpa: 

 

[...] the winds that wildly pine / [...] seem to tell / Of all things sorrowful and 

drear, / [...] so strange a spell / Of causeless sorrow, aimless fear. / I sat and 

played in solitude / [...] touched to tears. / [...] the sky: / So drear it looked, so 

cold, so grey.9 

 

Das muitas composições datadas do ano de 1837, uma das mais intrigantemente 

reveladoras é “The Lonely Lady”, aparentemente um poema de amor e guerra que 

poderá inserir-se à vontade no contexto ‘angriano’. De facto, a dama solitária e triste 

que tenta, em vão, preencher o vazio da sua vida com tarefas fúteis que mal servem para 

enganar o seu destino feito de uma longa espera por alguém que poderá não vir (um 

marido guerreiro), lembra uma Mary Percy abandonada por Zamorna na sua mansão de 

Alnwick. A solidão pesada e silenciosa que se faz sentir naquela “Gothic pile” chega a 

abafar a passagem do tempo (“She scarce had seen a face, or heard a tone / And quietly 

the hours had slipped away, / Their passage through the silence hardly known”), que 

esta mulher está cansada, até à exaustão e ao desespero, de ocupar com as tradicionais 

actividades femininas ao seu dispor, absolutamente incapazes de distrair – quanto mais, 

estimular – o seu espírito atormentado e irrequieto: 

 

Wearied with airy task, with tracing flowers / Of snow on lace, with singing 

hymn or song / With trying all her harp’s symphonious powers / [...] Wearied 

with reading books, weary with weeping, / Heart-sick of Life, she sought for 

death in sleeping. 

 

Cansada, enfim, da própria vida e sem esperança numa eventual transformação 

do seu destino, a dama solitária procura o esquecimento (equiparado à morte) através do 

sono, mas nem mesmo a capacidade reparadora deste consegue obliterar uma realidade 

que oprime: 

                                                 
9 “No harp on earth can breathe a tone”, fragmento composto em Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 201-

202 (a ênfase é nossa). 
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[...] but could she sleep? / Could she forget existence in a dream / That blotting 

out reality might sweep / Over her weariness, the healing stream / Of hope and 

hope’s fruition? [...] 

 

Nesta sua espera, literalmente sombria, pela concretização de uma felicidade que tarda, 

o seu rosto emaciado de enclausurada é subitamente iluminado por um derradeiro raio 

solar, um tradicional símbolo de vida e de esperança; mas que, pela sua particular 

tonalidade de sangue, contém paradoxalmente uma estranha premonição de morte para 

aqueles que aguardam longe dali o começo de uma batalha: 

 

[...] that departing beam / [...] points to her brow / Straight like a silent index, 

[...] bringing bloom / Into the living marble, [...] vivid beams / That seemed to 

bend towards her all their gleams. // [...] It was the arc of battle, [...] An army 

[...] Saw it with awe, [...] The last ray tinged with blood [...] 

 

A experiência desta personagem, apesar de finamente encoberta por uma camada 

ficcional, parece reflectir ou simbolizar a da própria Charlotte, que assim exprime quer 

o impasse da sua vida quer a inevitabilidade da própria morte.10 

 Uma outra composição de inspiração dúbia descreve a forma como esta tristeza 

latente se pode intensificar por falta de um recipiente que a contenha, de um peito 

amigo onde desabafar, tornando-se assim num mal que consome e corrói o sujeito, 

afectando irreversivelmente a sua visão do mundo: 

 

I never sought my mother’s face / to tell my grief and make my moan, / But 

crept away to some lone place / And sat until the cloud was gone. // But [...] all 

that then I looked upon / Took the dark boding hue of fate. / [...] ‘Twas like a 

foretaste of the tomb, / A warning voice to call me home. 

 

O tom indiscutivelmente autobiográfico deste desabafo (inclusivamente nos receios 

premonitórios e fatalísticos aí exprimidos) vai assumindo de forma progressiva, mas 

inesperada, um contexto fictício ou ‘angriano’. O sujeito que anseia pela terra natal é, de 

facto, um ser exilado e aprisionado literal e simbolicamente, quer ele esteja numa 

instituição escolar como Charlotte quer numa mansão-fortaleza como Mary Percy: 

 

                                                 
10 “She was alone that evening – and alone”, poema escrito em Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 202-203 

(a ênfase é nossa). Segundo Isobel Armstrong, "The syntax of the last sentence affirms that the literal 

burning of the battle is the cause of the bloody light. The lady's hysteria is accounted for by her anxiety 

and ignorance as to the state of the battle. [...] It is the battle [...] which makes the sunset not a symbolic 

but a literal portent of disaster, and it is the raging battle which has caused the lady's isolation [...]" 

(Victorian Poetry, Op. Cit., p. 335). 
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In that mood I have watched the sun / Go down upon my sire’s domain, / [...] 

The deadly sense of mental pain / That wrung me as the evening-bell / Tolled 

out each castel sentinel. 11 

 

 Em “Stanzas” podemos verificar que Charlotte usa a mesma estratégia poética 

de iniciar a composição de forma aparentemente autobiográfica e de, a partir de certo 

momento, passar abertamente para uma veia ficcional. Este processo poderá ser 

considerado não intencional mas sugere, mesmo assim, uma estreita aproximação ou 

identificação entre o pessoal e o imaginário. Charlotte (então em Roe Head) parece estar 

a dirigir um apelo a alguém que lhe é chegado, provavelmente a própria Emily, para que 

naquela hora calma de final de dia os seus pensamentos, apesar da distância física que 

os separa, se unam mais uma vez para evocar o imaginário comum: 

 

If one hour’s calm be thine, / [...] One moment – think of me ! // Pause, in the 

lane, returning home; / [...] yield thy mind, / Unchecked, to memory. / [...] how 

blest / That twilight hour would seem, / When, back from the regretted Past, / 

Returned our early dream! 

 

No entanto, tudo isto é ilusório pois há um elemento que destoa deste contexto familiar 

e que altera radicalmente a identidade dos interlocutores neste monólogo. Esse novo 

elemento é o amor (não correspondido) e as personagens são, na realidade, fictícias: 

trata-se, provavelmente, de mais um lamento proferido por Mary Percy, que chora a 

indiferença e a inconstância amorosa de um Zamorna sempre ausente: 

 

[...] when in thine arms I lay, / I’ve seen thy dark eyes shine, / And deeply felt 

their changeful ray / Spoke of other love than mine. // [...] I have been but thy 

transient flower, / thou wert my god divine 12 

 

 O poema seguinte poderá perfeitamente tratar-se da resposta de um Zamorna 

exilado a uma Mary sofredora e expectante. No entanto, o pessoal e o ficcional parecem 

misturar-se mais uma vez, já que os sentimentos do sujeito poético que aqui lamenta a 

triste condição da existência de ambos se assemelham bastante aos da própria e 

‘exilada’ Charlotte: 

 

All dim and chill, a time of tears / And dying hopes and gathering fears. // But I 

am lone, and so art thou, / And leagues of land between us lie 

 

                                                 
11 “I never sought my mother’s face”, poema escrito por volta de 1837 mas inacabado. Cf. Winnifrith, pp. 

300-301 (a ênfase é nossa). 
12 “If thou be in a lonely place”, 14 de Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 59-60 (a ênfase é nossa). O 

editor refere que “The MS of this poem is [...] marked ‘Written at Roe Head; copied at Haworth, Aug. 

30th, 1845.’ [...] One of Charlotte’s better poems” (Notes, p. 357). 
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Mas, tal como no poema anterior, o tema principal é o do amor e, sobretudo, do 

sofrimento por ele causado numa das partes, inevitavelmente, a mulher (aqui vítima de 

uma cruel vingança): “A token of untimely doom, / [...] will droop in heart-felt pain, / 

[...] She sits and weeps in twilight’s shade.” 13 

 A relação entre o exílio real e o exílio simbólico é um dos assuntos principais de 

uma importante mas complexa composição, intitulada significativamente “My Dreams”. 

Presa ainda em Roe Head, e atormentada por uma consciência que a recrimina 

incessantemente pela sua propensão sonhadora, Charlotte aproveita ainda assim alguns 

momentos de descanso para rever as cenas do seu imaginário, agora apenas habitado 

por personagens fantasmagóricas: 

 

Again I find myself alone, and ever / The same voice like an oracle [...] 

Reproaches for a hundred hidden sins, / [...] for many a watchful night. // Fast 

change the scenes upon me all the same, / In hue and drift the regions of a land 

/ Peopled with phantoms 

 

Todas as divindades dos seus sonhos se encontram, neste momento e tal como ela 

própria, exiladas e separadas dos seus entes queridos (“My dreams, the Gods of my 

religion, linger / In foreign lands, each sundered from his own”); Charlotte alude aqui 

aos conflitos – e, indirectamente, à própria acção autoral – que arrasaram a terra 

imaginária de Angria (“there has passed a cold destroying finger / O’er every image, 

and each sacred tone”). Ela lembra uma dessas divindades em especial – muito 

provavelmente o duque de Zamorna – e o duro exílio a que foi condenada, numa 

imagem simbólica de identificação pessoal profundamente evocativa e saudosa: 

 

Sea-locked, [...] Asleep in heart, [...] Left by the sun, as he is left by hope: / 

Bowed in dark, placid cloudlessness above, / As silent as the Island’s palmy 

slope, / [...] Thankless he too looks up, no grateful bliss / Stirs him [...] 14 

 

 Um outro aspecto onde se nota a mistura do real ou do pessoal com o imaginário 

ou fictício é na descrição que Charlotte por vezes faz das variadas paisagens do reino de 

Angria que vão surgindo nos seus sonhos. Um poema datado de 1837 estabelece 

precisamente uma identificação clara, embora inconsciente, entre os cenários reais e 

familiares de Haworth (e do Yorkshire, de uma maneira geral) e os cenários igualmente 

                                                 
13 “It is not at an hour like this”, poema escrito em Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 203-204 (a ênfase é 

nossa). 
14 “Again I find myself alone, and ever”, poema escrito em Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 204-205 (a 

ênfase é nossa). 
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familiares mas fantásticos de algumas regiões daquele reino, localizado de forma pouco 

plausível em África: 

 

Dream of the West! the moor was wild; / Its glens the blue Guardina ploughed; / 

An August sunset, rich and mild, / Over the heath in amber glowed. // [...] 

Speak of the North! A lonely moor / Silent and dark and trackless swells; / The 

waves of some wild streamlet pour / Hurriedly through its ferny dells. 

 

Tal como acontece com a terra natal – a verdadeira e amada, o poder evocativo e 

afectivo destes locais fictícios sobre Charlotte é imenso, sendo ele consequentemente 

reconhecido e venerado pela sua criadora: “Birthplace of gods! [...] Eden of earth! [...] // 

Linked with the name of every land / Some thought will rise, some scene unfold”. 15 

 O poema seguinte evoca uma cena retirada desse contexto nebulosamente misto, 

onde realidade e ficção se misturam não apenas nos elementos paisagísticos que lhe 

servem de pano de fundo (“The first star has risen o’er that long ridge of heath, / [...] 

Through the green garden-bowers”) mas também, e sobretudo, na situação e nos 

sentimentos da protagonista que subtilmente dele se destaca. Trata-se da habitual figura 

feminina, na sua pose caracteristicamente passiva e expectante (“She stood by the 

casement and looked at the sky”) e, como sempre, saudosa daquilo que deixou para trás 

(“She thought, as a bird to its nest fluttered by, / Of her home, and she murmured a soft 

Western tune”). Figura obsessiva, cuja existência enclausurada, solitária e vazia suscita, 

de tempos a tempos, no seu espírito uma reflexão profundamente amarga mas 

reveladora sobre a incerteza do seu devir como mulher, um quadro simbólico e 

metafórico de expectativas goradas: 

 

There was no one to hear it, the Hall in repose / Lay vacant and dark, / [...] 

Round the lady still singing her vesper alone. // [...] Thought had stolen to 

music’s place. / [...] She has hope, some flowers are strewed / O’er her path 

though drenched in rain. // [...] Distant hope [...] Fainter promised, farther 

flown.16 

 

 Tal como acontece na realidade, a felicidade vivida nesse lar fictício 

frequentemente evocado é, por vezes, ilusória e falsa (“My native woods seemed a 

pleasant spot / [...] But all who lived there were soon forgot”). É através da mesma 

                                                 
15 “Dream of the West! the moor was wild”, poema escrito por volta de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 205-206 

(a ênfase é nossa). A identificação ou mistura das paisagens reais e das paisagens imaginárias também é 

uma característica da poesia de Emily Brontë, cujo reino imaginário de Gondal ainda se assemelha 

geograficamente mais à região onde Haworth se situa do que a Angria de Charlotte. 
16 “The trees by the casement are moistened with dew”, poema composto por volta de 1837. Cf. 

Winnifrith, pp. 209-210 (a ênfase é nossa). 
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personagem feminina (logo, de forma ficcionada) que Charlotte procura exprimir as 

suas enormes expectativas iniciais face à vida – o desejo de libertação de um meio 

literal e simbolicamente ‘fechado’ e ‘escuro’, que parece restringir e sufocar todos os 

seus impulsos naturais de ‘viver’ e ‘conhecer':  

 

[...] how pleasant would be / The day when Life opened its portals for me, / 

When I should leave home, and go wandering away / Out into sunshine and 

forth into day / Shut in from the world [...] Silent and lonely and hidden from 

view. // I would sit in a chamber for hours alone.17 

 

 Os sentimentos contraditórios que Charlotte alimenta em relação a este delicado 

e importante tema – o universo afectivo do seu lar – estão igualmente patentes numa 

composição intitulada “Regret”. Por um lado, a personagem feminina deste poema – 

aparentemente, uma mulher casada com um marinheiro (“Life and marriage I have 

known, / [...] One loved voice, through surge and blast”) – afirma ter desejado 

ardentemente, em jovem, deixar a sua terra natal para partir em busca da felicidade 

(“Long ago I wished to leave / ‘The house where I was born’”); mas, por outro lado, ela 

apercebe-se na hora da morte (“At last, [...] My bark is homeward bound”) de que essa 

felicidade foi meramente ilusória (“’Mid the unknown sea of life / I no blest isle have 

found”), reflectindo assim, por meio de uma metáfora marítima, o pessimismo latente de 

Charlotte face à vida de uma mulher.18 

 Apesar de tudo, e tal como em Emily e em Anne, o poder do amor feminino – 

mesmo que apenas fictício ou imaginado – ainda se poderá sobrepor a todas as 

adversidades, inclusivamente à própria morte e a Deus. Isso sobressai do poema anterior 

(“William! even from Heaven’s repose / I’d turn, invoked by thee!”) mas também de 

um pequeno grupo de outros poemas. Em “Apostasy”, uma mulher igualmente às portas 

da morte recusa os últimos sacramentos que um padre católico lhe quer dar (“Tell not 

thy beads for me; / Both rite and prayer are vainly spent”), apoiando-se unicamente no 

                                                 
17 “I thought in my childhood how pleasant”, poema escrito por volta de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 301-

302 (a ênfase é nossa). 
18 “Long ago I wished to leave”, poema composto provavelmente em Julho de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 

47-48 (a ênfase é nossa). O editor afirma o seguinte: “An early draft of the above poem is contained in a 

MS. of a story without a title, dated July 21, 1837. [...]”. É interessante verificar que alguns dos versos 

deste poema já tinham surgido no poema anterior, o que constitui uma pista sobre o processo de 

composição usado por Charlotte – o reaproveitamento de certas passagens contendo as suas ideias mais 

recorrentes. 
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seu amor por ‘Walter’ e na sua fé no reencontro final com ele (“’Tis my religion thus to 

love, / My creed thus fixed to be”).19 

O desejo de um amor ideal, ao mesmo tempo cego e submisso, transparece 

igualmente de uma composição sem título, em que os interlocutores não estão 

identificados mas cujas situações se assemelham às de Mary Percy e Zamorna (“The 

ocean’s wide and weltering swell / parted us further day by day”). A primeira parte é 

propositadamente ambígua já que parece ser a própria Charlotte que, aproveitando um 

momento de “sweet repose”, se prepara para recorrer mais uma vez ao seu mundo 

imaginário: “O leave me not – forever be / Thus more than Heaven than God for me”. 

Aos poucos, vai-se tornando claro que esta voz feminina é a mesma voz fictícia que em 

outros poemas lamenta o seu destino feito de solidão e espera (“And as to my wide halls 

I turned, / How dim the torch and hearthlight burned. / Beneath their gilded domes there 

fell / The gloom of lonely hermit’s cell”), com a única diferença que o seu amado cruel 

se encontra agora junto a ela e o sentimento de amor impera sobre tudo o resto (“I might 

reproach and chide thee now / For days when coldness dimmed thy brow, / But only 

burning love will speak”).20 

Numa composição intitulada “The Letter”, Charlotte volta a dramatizar os 

sentimentos de uma mulher condenada à solidão e a uma espera quase interminável; 

desta vez, a jovem esposa saudosa (“Her eye [...] Darkened and dimmed and wet”) 

exprime o seu amor através de uma carta ao marido (“loved though stern”), que se 

encontra numa longínqua colónia inglesa ou ‘angriana’. Embora o contexto possa ser 

tipicamente inglês – tanto pelas características do local onde ela se encontra (“the 

expanse of that green park”, “England’s shore”) como pela realidade colonialista do 

século XIX (“Remote colonial wilds detain / Her husband”), os traços físicos de ambas 

as personagens são inequivocamente ‘angrianos’ (“Her long curls”, “dark spheres”; 

“Black Spanish locks, a sunburnt cheek”). Esta miscigenação constitui mais uma prova 

do esbatimento entre as fronteiras do real e do imaginário na poesia de Charlotte.21 

                                                 
19 “This last denial of my faith”, 29 de Maio de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 62-65 (a ênfase é nossa). 
20 “Sit still – a breath, a word may shake”, poema composto por volta de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 325-

327 (a ênfase é nossa). 
21 “What is she writing? Watch her now”, poema escrito por volta do mês de Junho de 1837. Cf. 

Winnifrith, pp. 45-47 (a ênfase é nossa). O editor refere que “An early draft of this poem is dated June, 

1837”. O mesmo carácter levemente fictício está presente em “Watching and Wishing” (Julho de 1837), 

uma serenata cantada por um jovem homem que exprime o seu amor por uma mulher com traços físicos 

igualmente exóticos (“thy curls [...] their bright and raven sweep”). Cf. Winnifrith, pp. 216-217. 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 558 

 Num fragmento poético datado ainda de 1837, Charlotte parece colocar na boca 

de uma heroína ‘angriana’ (possivelmente, a independente Elizabeth Hastings) os seus 

próprios sentimentos de isolamento e exclusão do mundo (ou melhor, da alta 

sociedade). O pesar perante a indiferença que a sua falta de notoriedade – beleza e/ou 

riqueza – provoca naqueles que a rodeiam parece espelhar o complexo de inferioridade 

sentido por Charlotte, nomeadamente como preceptora e na companhia dos seus 

patrões: 

Obscure and little seen my way / Through life has ever been, / [...]None ever 

asked what feelings moved / My heart, or flushed my cheek, / [...] The crowds I 

moved unmarked among, / I nought to them and they to me / But shapes of 

strange variety. 

 

No entanto, podemos detectar o carácter ficcional deste fragmento através da afirmação 

do sujeito de que conhece muito bem esses meios pois foi habituado desde muito cedo a 

conviver neles (“winding from my earliest day / Through many a wondrous scene. / [...] 

The Great [...] I long have marked and well I know.”) – o que não corresponde bem à 

realidade.22 

 Neste ano extraordinariamente produtivo (1837), Charlotte escreveria ainda uma 

impressionante reflexão sobre o destino que aguarda as mulheres condenadas a esperar 

apenas pela chegada da morte. “Presentiment”, além de ser um poema sinistramente 

profético da sorte que tocou às Brontë, é um dos exemplos mais claros de como 

Charlotte procurou encobrir uma importante preocupação pessoal sob uma fina camada 

fictícia. Trata-se de um diálogo entre duas irmãs que tentam fazer um dia de Inverno, 

especialmente frio e desolador (“The wind so wildly sweeps away, / The clouds so 

darkly pile”), passar mais depressa; enquanto uma delas (Emma) olha através da janela 

e esquece o seu livro envolta em pensamentos (“you’ve sat there all day, / [...] That 

open book has lain, unread, / For hours upon your knee”), a outra (Jane) procura em 

vão atraí-la para junto de si e da sua solitária lareira (“Come to the hearth awhile”). A 

primeira, que lembra vagamente Emily pelo irreverente desejo de liberdade aqui 

                                                 
22 “Obscure and little seen my way”, fragmento escrito por volta de 1837. Cf. Winnifrith, p. 328 (a ênfase 

é nossa). Para uma imagem mais completa de ‘Elizabeth Hastings’, uma das últimas criações ‘angrianas’ 

de Charlotte Brontë e talvez a mais autobiográfica de todas, ver The Juvenilia of [...] Charlotte Brontë, 

Penguin: 1986, Part V (“Elizabeth”), pp. 301-367. “Had she dressed herself stylishly and curled her hair, 

no one would have called her plain. But in a brown silk frock – a simple collar, and hair parted on her 

forehead in smooth braids – she was just an insignificant, unattractive young woman, wholly without the 

bloom, majesty, or fullness of beauty.” 
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expresso (“My thoughts would rather wander wide / Than rest [...] with thee”), parece 

pressentir naquele dia gelado e nebuloso a aniquilante chegada da sua própria morte: 

 

How dense a mist creeps on! / No landscape through the fog I trace, / [...] All 

featureless is Nature’s face, / All masked in clouds her mien. // [...] The sky is 

blank and grey; / [...] what sadness fills the mind / [...] I’m on a distant journey 

bound, / [...] Eternity / ... soon will be my home.’ 

 

A segunda parte do poema confirma, de facto, essa visão antecipada da chegada da 

morte, que ocorre pouco tempo depois. Oito meses passados, Jane (Charlotte?) 

recordaria o dia do funeral da irmã e reflectiria sobre a insensível passagem do tempo, 

assim como sobre o carácter definitivo e inexorável da morte, através de uma bela 

imagem de ‘re-união’ no Além: 

 

Emma’s bier was borne away / O’er wastes of frozen snow. / [...] her sister’s 

memory now / Fades, even as fades a dream. // The snow will whiten earth 

again, / But Emma comes no more; / She left, ’mid winter’s sleet and rain, / [...] 

To her shall Jane hereafter go, / She ne’er shall come to Jane! 

 

Embora o desaparecimento de Emily só se viesse a concretizar bastantes anos mais 

tarde, a analogia deste ‘Pressentimento’ com a vida real de Charlotte é inevitável. Além 

disso, o uso de duas personagens femininas fictícias tão semelhantes às duas irmãs é 

absolutamente inédito na poesia brontëana como um todo.23 

 Durante perto de quatro anos, Charlotte Brontë não comporia especificamente 

nenhum poema de inspiração dúbia ou mista mas a experiência adquirida durante esse 

tempo dar-lhe-ia o ímpeto poético necessário para produzir algumas das suas 

composições de maior fôlego. De facto, entre 1841 e 1847, ela escreveria uma grande 

parte dos seus poemas narrativos mais extensos – ‘story-poems’ – em que faria uso de 

outras vozes líricas que não apenas a sua (incluindo vozes masculinas) e em que 

procuraria explorar outro tipo de experiências e/ou de vivências, reflectindo sobre os 

papéis respectivos e o relacionamento entre homem e mulher. Assim, em composições 

como “Passion”, Gilbert (um poema narrativo em três partes) e “The Missionary”, 

Charlotte procura dramatizar alguns aspectos da vivência tipicamente masculina (como 

a guerra, o casamento e o exílio) e as suas repercussões sócio-afectivas; por outro lado, 

em poemas como “Pilate’s Wife’s Dream”, “The Wife’s Will” e “The Wood”, ela 

                                                 
23 “Sister, you’ve sat there all day”, 11 de Julho de 1837. Cf. Winnifrith, pp. 49-51 (a ênfase é nossa). O 

editor refere o seguinte: “The original draft of this poem is dated May 1837. Another MS. copy is dated 

July 11, 1837.” (Id. Ibid.) 
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centra-se sobretudo em experiências femininas diferentes da sua; finalmente, num grupo 

constituído por “Master and Pupil”, “Preference” e “Mementos”, Charlotte analisa de 

forma indirecta ou fictícia a sua própria vida. 

 O primeiro poema de inspiração dúbia que se reporta a este período da vida de 

Charlotte foi escrito ainda em 1841 e intitulado “Passion”. Trata-se de uma composição 

falada na primeira pessoa, em que a autora tenta explorar o sentimento amoroso (neste 

caso, a força do amor-paixão) do ponto de vista masculino: um soldado em plena 

campanha bélica indiana (“Where Seik and Briton meet in war, / On Indian Sutlej’s 

flow”) dirige um último apelo à sua amada insensível e orgulhosa, um lamento heróico 

e apaixonado por um amor não correspondido. O argumento resume-se basicamente à 

ideia de que se ela correspondesse à sua paixão ele estaria disposto a lutar e a morrer no 

campo de batalha: 

 

Could I gain thy love to-night, / I’d hazard death to-morrow. // [...] Could I 

deem that thou wouldst weep / To hear my perils told. // [...] Glad I’d join the 

death-doomed host 

 

O encanto ou feitiço concedido à sua alma por essa paixão fá-lo-ia derrotar todos os 

inimigos duma assentada (“Till human force to that dread charm / Should yield and 

sink in wild alarm”). No entanto, ao verificar que este ardente apelo é recebido apenas 

com orgulho e desprezo pela sua interlocutora (“Darest thou then my fire reprove, / By 

scorn, and maddening pride?”), o soldado temerário propõe-se domar e conquistar a 

vontade da sua amada com o mesmo espírito guerreiro com que dominou os infiéis 

(“my will shall yet control / Thy will, [...] I’ll read my triumph in thine eyes”). Através 

de uma ousada metáfora de conotação sexual, Charlotte mostra que esta personagem 

está decidida a receber a sua recompensa amorosa por uma vida feita de perigo 

constante: 

 

I’d die when all the foam is up, / The bright wine sparkling high; / Nor wait till 

in the exhausted cup / Life’s dull dregs only lie. // Then Love thus crowned with 

sweet reward, [...] 24 

 

 O poema que logicamente se segue, “Preference”, parece tratar-se da resposta da 

amada a este apelo do soldado, seu admirador; na verdade, todo ele sugere um diálogo 

                                                 
24 “Some have won a wild delight”, 12 de Dezembro de 1841. Cf. Winnifrith, pp. 54-56 (a ênfase é 

nossa). O editor refere que “The MS. of this poem is dated December 12, 1841, and is marked ‘Finished 

at Upperwood.’ Charlotte Brontë was a governess at Upperwood House, Rawdon, Yorkshire, from March 

2 until December 24, 1841.” 
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implícito com o protagonista de “Passion”. Às acusações de desprezo e orgulho, ela 

contrapõe a falta de constância dele (“Having vanquished, thou woulst leave me!”) e a 

impossibilidade de alguma vez ela o amar (“I could not love thee, / Wert thou prince 

and I a slave.”), facto que ela afirma nunca ter escondido dele (“with impassive 

coldness / Have I ever met thy gaze”). Vendo que o soldado se recusa a acreditar na 

indiferença dela face aos seus sentimentos, desafia-o a olhá-la nos olhos e a comprovar 

isso mesmo pelo aspecto inalterado que a sua expressão exibe: “Does my lip quiver? / 

Has mine eye a troubled glow?”. Furioso devido ao seu orgulho masculino ferido, ele 

acusa-a de frieza e insensibilidade, duvidando da sua capacidade de amar alguém 

(“Nothing living, sentient, human, / Could so coldly take thy hand?”). Face à arrogância 

e incredulidade deste homem, ela é levada a confessar directamente que essa acusação 

não é verdadeira pois ela ama alguém que não ele, sendo plenamente correspondida: 

 

Can I love? Oh, deeply – truly – / Warmly – fondly – but not thee; / And my 

love is answered duly, / With an equal energy. 

 

Como o despeitado soldado mostrasse curiosidade em saber quem era o seu 

rival, ela não se limita apenas a mostrá-lo: um incansável escritor ou homem de letras 

(“thoughtful bending / O’er a stand with papers spread – / [...] his fingers plying / That 

untired, unresting pen”), mas também a enaltecer o carácter irrepreensível e as 

qualidades superiores por ele exibidas – todos os detalhes que justificam a sua escolha 

ou preferência: 

[...] the first of men! / Man of conscience – man of reason; / Stern, perchance, 

but ever just; / [...] Worker, thinker, firm defender / Of Heaven’s truth – man’s 

liberty; / Soul of iron [...] Fame he seeks not – but full surely / She will seek 

him, in his home; / [...] To that man my faith is given 

 

Embora o contexto deste poema não se adapte totalmente ao que conhecemos da vida de 

Charlotte, nem sequer a nenhuma das suas ficções juvenis (exceptuando talvez 

“Elizabeth Hastings”), trata-se sem dúvida de um aproveitamento ficcionado da 

preferência pessoal da própria autora por um homem de letras a um homem de armas. 

Esta sua personagem feminina apresenta, assim, o seu ideal masculino como sendo a 

figura respeitada e respeitável do escritor ou do poeta, cuja aura romanesca tinha 

iluminado os seus escritos ‘angrianos’ desde sempre.25 

                                                 
25 “Not in scorn do I reprove thee”, poema escrito provavelmente em 1841 ou 1842. Cf. Winnifrith, pp. 

56-58 (a ênfase é nossa). É interessante constatar que o proto-herói de Charlotte – o ‘marquis of Douro’ 

ou ‘duke of Zamorna’ – foi, durante muitos anos, simultaneamente um soldado afamado e um poeta 
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 As relações entre homem e mulher (ou melhor, professor e aluna) e a contínua e 

obsessiva admiração das heroínas de Charlotte pelos homens de letras constituem 

também o tema de uma composição ficcionada mas de conteúdo autobiográfico, 

intitulada “Master and Pupil”. Escrita na primeira pessoa, ela é, sem dúvida, fruto da 

experiência vivida pela autora em Bruxelas, possuindo igualmente uma forte analogia 

com os seus romances (em especial com The Professor e Villette); a situação da 

personagem feminina, aqui apelidada de Jane, é equivalente à de Frances e à de Lucy 

Snowe mas também à de Charlotte, pois parece espelhar o seu relacionamento com 

Monsieur Heger no pensionato belga, entre 1842 e 1843. 26 A aluna Jane descreve na 

perfeição a evolução dos seus sentimentos para com o seu mestre – “attention close”, 

“interest warm”, “gratitude” – e a forma como foi por ele destacada do restante grupo de 

alunas, através de uma maior exigência e esforço dela requeridos: “From others of the 

studious band / Ere long he singled me”, “He would no slight omission brook, / And 

suffer no defect.” Até que um dia em que Jane se achou doente, a atitude do professor 

pareceu amenizar-se como por milagre (“I felt his hand, with gentle stress, / A moment 

laid on mine”), provocando nela uma alegria restaurada pela esperança e por um 

sentimento de amor: “I only felt, within, / The sense of Hope, the strength of Love, / 

Their healing work begin.” Quando já totalmente recuperada, Jane é tratada de novo 

com exigência e severidade mas, agora, sem sofrer já com essa atitude do seu mestre 

pois “I had learnt to read / The secret meaning of his face”. 

 As características deste professor – “his deep-set eye”, “his hasty temper”, “his 

mien austere” – são bastante recorrentes nas personagens masculinas de Charlotte (por 

exemplo, em Mr Rochester e em M. Paul). Trata-se de um estereótipo byroniano que é 

capaz, no entanto, de ser amigável e leniente (“... he lent some precious book, / Or gave 

some fragrant flower”), muito embora ‘Jane’ tenha perante ele uma atitude de típica 

                                                                                                                                               
aclamado, aparentemente duas das ocupações masculinas por ela consideradas mais nobres. Por outro 

lado, o primeiro homem que Charlotte admirou (e amou) na vida real era um homem de letras, o seu 

mestre Constantin Heger. O editor refere-se também a esse facto: “[...] it is fairly easy to imagine that the 

poem was written with M. Heger in mind, since the thoughtful hero bending over his papers does seem 

rather like him, [...]” (Notes, p. 356). Irene Tayer afirma que este poema assinala a transição ou mudança 

de "erotic object": "She could imagine more worthy men, create more 'reasonable' dreams. [...] It speaks 

the mind of a woman addressing a Zamorna-like man and contrasting him to his moral superior." (Op. 

Cit., p. 130). 
26 Segundo Gilbert e Gubar, em The Madwoman in the Attic, "[...] if on a literal level 'Jane' tells the story 

of Brontë's relationship with Héger (though more perhaps as she wished it had been than as it was), 

figuratively the poem is of interest because it exactly depicts Brontë's sense of the pain a woman artist 

must endure, a pain closely related to the profound ambivalence of her relationship with her 'master'" (Op. 

Cit., p. 330). 
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subserviência: “Low at my master’s knee I bent, / The offered crown to meet”. Tendo-se 

destacado, mais uma vez, das outras alunas da sua turma devido à sua capacidade e 

esforço intelectuais (“The prize, a laurel-wreath, was bound / My throbbing forehead 

on.”), ela sente um prazer tão grande ao receber esse símbolo universal de 

reconhecimento da mão do seu mestre que não se lembra que terá de partir em breve e 

deixá-lo para sempre: “... bleeding broke / A secret, inward wound.” Ao confessar-lhe o 

seu profundo pesar por esta separação, Jane é subitamente chamada de volta e ele 

declara finalmente o seu afecto: “Will others to my darling bear / As true, as deep a 

love?”. Esta personagem tinha, assim, adquirido o estatuto de protector ou guardião 

incondicional de uma desprotegida Jane (“Were you not happy in my care?”); esta 

atitude paternalista é também característica de Mr Rochester e de M. Paul mas não 

parece incomodar nenhuma das heroínas de Charlotte (nem sequer a própria).27 

 Mas o poema narrativo mais ambicioso que Charlotte alguma vez compôs seria 

escrito ainda nesse ano (em 1843). Gilbert volta a abordar a experiência masculina, e 

nomeadamente os crimes de amor cometidos por certa classe de homens, mas agora sob 

uma perspectiva ao mesmo tempo supersticiosa e moralista. A narração poética é feita 

na terceira pessoa (indicadora do distanciamento autoral aqui adoptado) e a história é 

dividida em três partes, que representam de forma simbólica as três fases da vida da 

personagem em questão, Gilbert (um Zamorna actualizado). A primeira parte, 

apropriadamente intitulada “The Garden”, descreve um breve momento de reflexão na 

vida calma e feliz – um verdadeiro jardim do Éden “in a city heart” – levada por este 

jovem mundano e próspero (“He to the world clings fast, / And too much for the present 

lives”) que, no seu egoísmo e vaidade masculina, se orgulha de ter causado uma 

desilusão amorosa a Elinor: 

 

                                                 
27 “I gave, at first, attention close”, poema composto em 1843 mas reescrito em 1846. Cf. Winnifrith, pp. 

235-239 (a ênfase é nossa). O editor refere que o rascunho original do poema aparece num livro de 

exercícios de Alemão usado por Charlotte em Bruxelas, em 1843; o poema terá sido rescrito para ser 

incluído no seu primeiro romance, The Professor, em 1846. (Cf. Notes, p. 398-399). Charlotte apresenta o 

poema como tendo sido escrito secretamente por Frances, na leitura do qual ela é surpreendida pelo seu 

professor (‘Crimsworth’), servindo como motivo e pretexto da declaração de amor entre ambos. O 

método de composição do mesmo é elucidativamente descrito pelo narrador: “[...] the sequel was not 

exactly the writer’s own experience, but a composition by portions of that experience suggested. Thus 

while egotism was avoided, the fancy was exercised, and the heart satisfied.” (Cf. Charlotte Brontë, The 

Professor [1857], Penguin Classics, 1989, Cap. 23, pp. 243-246, a ênfase é nossa). Este poema levemente 

ficcionado parece ter inspirado, dois anos mais tarde, a escrita da versão mais autobiográfica ou 

directamente pessoal – “At first I did attention give”, onde Charlotte descreve de forma mais explícita e 

completa o relacionamento com o seu professor (ver subcapítulo 2.2). 
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[...] like a god did I descend / At last to meet her love; / And, like a god, I then 

withdrew / To my own heaven above. // [...] I’ve heard she long my absence 

pined, / And left her home in woe 

 

É nesse local idílico, onde aparentemente está contida a felicidade deste homem, que o 

primeiro sinal premonitório de uma desgraça impendente se manifesta por meio de um 

pressentimento passageiro: “He starts – the tree shakes with his tremor, / [...] What 

touched, transfixed, apalled his soul?” 

A segunda parte, intitulada “The Parlour”, decorre já no interior da casa de 

‘Gilbert’ e descreve uma cena de harmonia familiar tipicamente vitoriana, um agradável 

serão na companhia da mulher e dos três filhos: “The parents, from their fireside place, / 

Behold that pleasant scene, / [...] As Gilbert sees his blooming wife, / Beholds his 

children fair”. Nesse momento, um terror inexplicável apodera-se deste personagem ao 

sentir a presença do Infortúnio em pessoa (“Misery [...] stands at Gilbert’s side. // She 

lays her hand upon his heart”) que o presenteia com uma visão atemorizadora do 

passado.28 Subitamente, as escuras profundezas de um oceano tempestuoso e gelado 

parecem rodeá-lo e ele vislumbra o corpo de uma mulher afogada – Elinor – que é 

transportado até si por uma onda que nunca recua: 

 

[...] a wondrous blast / Above and round him blows, / A greenish gloom, dense 

overcast, / [...] cold as death. / [...] the dark devouring tide / [...] slowly borne 

along, a form / [...] A woman drowned – sunk in the deep, / [...] Her pale dead 

face, to Gilbert turned, / [...] The hollow anguish of the face / [...] And soon, by 

realms of rushing gloom, / Were seer and phantom sundered. 

 

Apesar de aterrorizado com o teor desta visão da morte, Gilbert não deixa transparecer 

os seus intímos receios diante da sua família pois está habituado a disfarçar os seus 

sentimentos (“there is neither grief nor dread / Upon his subtle brow”). Na verdade, ele 

sente um certo alívio em saber que a última testemunha do seu comportamento 

desonroso desapareceu para sempre (“She sleeps in peace, and I am free”). 

A terceira, e última, parte decorre dez anos depois, na altura em que Gilbert 

regressa de uma viagem: daí o título “The Welcome Home”. A ironia nele presente é-

nos revelada através do suspense causado pela demora na abertura da porta de casa e, 

                                                 
28 É interessante registar o modo como Charlotte nos descreve o carácter específico deste momento 

visionário, o de aviso ou prenúncio, desde o surgimento até ao desfecho do mesmo: “The present prospect 

flies. // [...] He sees – but scarce can language paint / The tissue Fancy weaves; / For words oft give echo 

faint / Of thoughts the mind conceives. // [...] Streaking the air, the nameless vision, / fast-driven, deep-

sounding, flows; / Oh! whence its source, and what its mission? / [...] Fast, far, and faint, retreated. // And 

all was gone – gone like a mist, [...]” (a ênfase é nossa). 
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sobretudo, pela recepção espectral que lhe é feita pela própria Elinor, em substituição da 

sua família: 

The bolt is drawn, the clanking chain / Falls to the floor of stone; / [...] And 

Gilbert, on the step, beholds / A woman clad in white. / Lo! water from her 

dripping dress / [...] She [...] Stands cold and silent nigh, / There’s sand and 

seaweed on her robe, / Her hollow eyes are blind; / [...] Gilbert turned ashy-

white [...] 

 

Enquanto uma voz pronuncia o castigo divino, isto é, a justa retribuição pelo crime por 

ele cometido na juventude, o espectro leva Gilbert a cometer o acto desesperado do 

suicídio (“his outraged life / Rushed rash and redly through”), juntando-se finalmente a 

Elinor. O poema é vagamente reminescente de The Rhyme of the Ancient Mariner de 

Coleridge, quer no tom supersticioso adoptado quer nas imagens de terror marítimo, 

mas também na moralidade contida no castigo atribuído à personagem: “ ‘The measure 

thou to her didst mete, / To thee shall measured be!’”. Charlotte adapta assim a 

ideologia romântica de respeito por todas as formas de vida ao seu propósito crítico 

mais específico de denúncia do desrespeito pelos sentimentos da mulher.29 

 Um outro poema, não datado e intitulado “The Missionary”, parece adoptar mais 

uma vez o ponto de vista masculino, desta vez, o de um homem movido 

simultaneamente pela sua fé e pelo desejo da partida. No entanto, o facto de ser falado 

na primeira pessoa torna-o bastante mais próximo da experiência pessoal da autora, isto 

é, dos seus próprios sonhos e expectativas. Na primeira parte, o missionário está a bordo 

do navio que o há-de levar à Índia mas ainda lhe é possível vislumbrar a costa de 

Inglaterra, que ele deseja esquecer (“England’s shores are yet in view, / [...] I cannot yet 

Remembrance flee”). Ele demonstra ter um desejo quase incontrolável de partir para 

longe, de quebrar todos os laços que o unem ao seu país, de esquecer certos afectos para 

poder cultivar uma nova existência: 

 

Unbind, dissever English ties; / Bear me to climes remote and strange / Where 

altered life, [...] Shall stir, turn, dig, the spirit’s soil [...] Mere human love, mere 

selfish yearning, / [...] Let me, then, struggle to forget. 

 

                                                 
29 “Above the city hung the moon”, poema composto por volta de 1843. Cf. Winnifrith, pp. 31-43 (a 

ênfase é nossa). O editor refere que esta composição “sounds vaguely like the story of Mr Rochester, but 

hardly rings as true” (Notes., p. 342). Irene Tayler afirma que esta composição "[...] provides the fullest 

and most explicit statement of the drowning woman theme in all Charlotte's work [...] a shape familiar 

from so many of Charlotte's juvenile poems and stories" (Op. Cit., p. 156). Referindo-se especificamente 

ao herói, Tayler comenta: "[...] he kills himself, as the rejection-crazed Zenobia had once predicted 

Zamorna would do." (p. 157). 
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Mas, neste momento, o sujeito parece viver ainda um conflito ou dilema muito forte 

dentro da sua própria natureza: sentimentos contraditórios que se agitam e o dividem, 

não o deixando esquecer o passado (“Wedded to home – I home forsake; / [...] Lover of 

calm – I seek turmoil: / Nature and hostile Destiny / Stir in my heart a conflict wild ”). 

 Tal como no poema anterior, o passado não poderá ser facilmente esquecido pois 

este homem sacrificou igualmente o amor de uma mulher para poder prosseguir uma 

ambição pessoal ou profissional incompatível com esse sentimento (as imagens usadas 

são de impacto forte): 

 

Smouldering, on my heart’s altar lies / The fire of some great sacrifice, / Not 

yet half quenched. The sacred steel / But lately struck my carnal will, / My life-

long hope, first joy and last, / What I loved well, and clung to fast; / [...] Helen! 

from thy love I turned, / When my heart most for thy heart burned; / [...] thou 

might’s not go with me, / I could not – dared not stay for thee! 

 

Embora a motivação que leva o missionário a abandonar tudo, inclusivamente a sua 

felicidade pessoal, seja moralmente superior e altruísta, não se podendo, por isso, 

comparar à justificação oferecida por Gilbert (“busied [...] in gathering gold ”), o efeito 

da sua acção é praticamente o mesmo que o do personagem do poema anterior: o 

arruinar das esperanças da mulher abandonada, apenas implícito neste poema (“I dared 

thy tears, I dared thy scorn – / Easier the death-pang had been borne.”). Charlotte dá 

assim a entender que por mais que o destino dos homens esteja na partida em busca de 

algo – riquezas ou entrega religiosa – há sempre alguém que fica para trás e é 

esquecido: a mulher, cuja condição é esperar mesmo sem esperança. 

 A segunda parte do poema é, assim, ocupada na demonstração da força do apelo 

ou chamamento religioso e da indiscutível vocação missionária da personagem, que se 

vê já como um novo cruzado e está disposto a tornar-se mártir para que a fé cristã seja 

difundida entre os povos oprimidos da Índia, cujas almas vivem na mais completa 

escuridão: 

I saw Hell’s empire, vast and grim, / Spread on each Indian river’s shore, / [...] 

There the weak, trampled by the strong, / Live but to suffer – hopeless die; / [...] 

Shall I behold my brother’s need, / [...] dared I draw back or hesitate, / When 

called to heal [...]? / [...] be it mine to raise / Their drooped heads to [...] the 

sunrise blaze / [...] So I the culture may begin, / [...] May my blood water what I 

sow! 

 

O tom veemente e empenhado de todo o discurso sugere-nos de imediato um sentimento 

de simpatia e de identificação por parte da autora com os ideais deste missionário. Na 
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verdade, esse sentimento parece sobrepor-se à solidariedade feminina com a noiva 

abandonada. A explicação reside no grande fervor religioso de Charlotte e na admiração 

exibida desde muito nova pelos mártires da fé, tendo vibrado com as histórias de 

exploradores e missionários pioneiros na sua juventude. Para além disso, o seu espírito 

muitas vezes dividido identifica-se com o dilema entre ir ou ficar destes aventureiros, 

que é também o dilema essencial que ela explora nas relações homem/mulher.30 

 Este dilema ou conflito está igualmente presente num longo poema de inspiração 

mista (‘angriana’ e pessoal), intitulado “Mementos”, no qual Charlotte usa a sua 

habitual técnica de rescrita, transformando uma composição já existente – neste caso, 

um poema ‘angriano’ – numa outra à medida da sua própria experiência. A composição 

descreve precisamente “Mementos of past pains and pleasures”, descobertos por alguém 

que vem arrumar “relics old” numa velha mansão, desabitada há mais de dez anos e 

provavelmente assombrada (“All in this house is mossing over”, “And outside all is 

ivy”, “Some shape that should be well in heaven, / Or ill elsewhere, will pass by me.”). 

O(a) narrador(a) descreve os aposentos habitados pela bela inquilina (Mary Percy?) e 

recorda-a a ela também no seu esplendor juvenil através de um retrato um tanto ou 

quanto convencional: 

 

[...] fresh cheek; / Her neck and arms, of hue so fair, / Eyes of unclouded, 

smiling light; / Her soft, and curled, and floating hair, / Gems and attire, as 

rainbow bright. 

 

Lembrando o trágico destino da jovem depois de esta ter casado com um homem 

pérfido e sem escrúpulos (Zamorna?), 

 

Deceived by false and guileful tonge, / She gave her hand, then suffered wrong; 

/ Opressed, ill-used, she faded young, / And died of grief by slow decay. 

 

o(a) narrador(a) recorda igualmente que, antes que a infeliz esposa morresse 

literalmente de desgosto, uma criança nasceria dessa desafortunada união: “A child that 

ne’er its mother knew, / That lone, and almost friendless, grew”. 

                                                 
30 “Plough, vessel, plough the British main”, poema não datado mas publicado em 1846. Cf. Winnifrith, 

pp. 66-71 (a ênfase é nossa). O editor refere o seguinte a propósito do poema: “Manuscript untraceable 

and no previous versions. Possibly composed especially for publication. [...] An interesting preview of St 

John Rivers.” (Notes, p. 363). De facto, as preocupações e as expectativas deste ‘missionário’ seriam 

novamente exploradas por Charlotte em Jane Eyre no ano seguinte, 1847. Irene Tayler sugere que a 

experiência pessoal de Charlotte poderá estar reflectida neste poema: "Alone in Haworth after the 

departure of Taylor and the disenchantment with Smith, Charlotte must have seen this prospect open 

before her; certainly some experience of resignation [...]" (Op. Cit., p. 273). 
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A correspondência entre esta nova personagem (desconhecida ou inexistente na 

narrativa ‘angriana’) e a vida real de Charlotte começa a ser gradualmente detectada ao 

longo do poema. A criança é descrita como um ser à parte e, de certo modo, excepcional 

(contrastando fortemente com o retrato convencional de sua mãe): “She [...] learnt 

untaught; / To her the inward light of thought / Full soon was open laid.” Amante dos 

livros – seus únicos companheiros – e da natureza, por onde costumava deambular num 

bosque próximo, esta personagem possui outras características igualmente familiares, 

nomeadamente a falta de beleza física (“[...] bloom or lustre was there none”), 

compensada pela presença de atributos considerados pouco comuns no sexo feminino, 

como a inteligência, a sensatez , o carácter e a eloquência: 

 

[...] a nobler face my eyes have seldom seen; / A keen and fine intelligence, / 

[...] the truest sense /[...] An ardour in her eye, / [...] Her speech too was not 

common speech, / [...] But oft the force of eloquence / Came to her lips in aid; / 

[...] Her fervid soul transfused / Into the hearts of those who heard [...] 

 

À medida que a caracterização vai avançando, esta jovem invulgar assemelha-se cada 

vez mais à própria Charlotte, nomeadamente na sua reserva e timidez em público (“Yet 

in gay crowd or festal glare, / Grave and retiring was her air”), nas suas ocupações 

principais (“She lived but to reflect and learn”) e até no destino que lhe parecia 

atribuído (“To suffer long and ne’er repine”). 

 Na última parte do poema, a descrição desta figura feminina torna-se mais 

pormenorizada em termos pessoais e psicológicos, denotando um conhecimento 

profundo da sua maneira de ser, pensar e agir por parte da narradora. Esta chega a 

afirmar ter servido como sua confidente e amiga: “’Twas seldom, save with me alone, / 

That fire of feeling freely shone”. E, na verdade, a força ou a veemência do sentimento 

e da paixão, aliados a um certo irrequietismo e a um desejo de evasão, são os traços que 

melhor a caracterizam: 

 

Pale with the secret war of feeling, / [...] when passion / Surged in her soul, 

with ceaseless foam, / The storm at last brought desolation, / And drove her 

exiled from her home. // [...] the unconquered mind, to quail, disdained. // She 

crossed the sea – now lone she wanders [...] 

 

O ficcional sobrepõe-se, por vezes, ao autobiográfico como forma de evitar o 

confessionalismo puro. A narradora descreve igualmente uma certa mágoa que parece 

perseguir esta mulher e que poderá estar relacionada com um desgosto de amor: “That 

light of love which faded never, / Though dimmed so long with secret pain.” Esta 
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circunstância poderá tê-la levado a partir para longe com o propósito de esquecer algo 

ou alguém (“Fain would I know if distance renders / Relief or comfort to her woe. / [...] 

She will return, but cold and altered ”). Na descrição da vivência actual desta 

personagem e na previsão do seu futuro, a narradora revela uma quase total 

omnisciência – quase uma fusão – com a mente daquela, só possível quando elas são 

uma só pessoa: “She’ll only toil, the aching hollow, / The joyless blank of life to fill.” 

Apercebendo-se desta perigosa proximidade, a narradora termina a sua digressão e tenta 

dissociar-se da sua personagem ao sugerir a sua idade mais avançada e o distanciamento 

temporal (“So speaks experience, sage and hoary; / [...] Like one who, having read a 

story, / Each incident therein can tell.”). 

 Assim, no final, o poema retoma o seu carácter fictício com uma referência ao 

trágico destino do pai desta jovem, servindo para disfarçar o protagonismo excessivo 

que a narradora concedeu a esta personagem feminina e levando-nos de volta ao 

melodrama ‘angriano’: “[...] they found him laid, / [...] Cold – with the suicidal blade / 

Clutched in his desperate gripe. // [...] the spot, where three black trees, / [...] moaning, 

[...] Still seem, [...] The deed of blood to tell.” Esta mistura do real com o imaginário 

resulta interessante porque nos sugere que Charlotte se vê como filha dos seus heróis 

mais carismáticos e, como tal, herdeira por um lado do temperamento irreverente e 

apaixonado de Zamorna (incluindo a sua capacidade intelectual) e por outro do destino 

solitário e sofrido de Mary Percy.31 

 Num importante monólogo dramático, intitulado “Pilate’s Wife’s Dream”, 

Charlotte analisa de forma íntima e quase pessoal (fazendo uso da primeira pessoa) os 

sentimentos de uma mulher condenada a assistir de forma impotente à crueldade e à 

perfídia do marido, nada menos que Pôncio Pilatos, o carrasco de Cristo (“Forced to sit 

by his side and see his deeds”). Mas o poema inclui também um ‘sonho-visão’ 

premonitório do destino de Jesus e do despontar de uma nova religião – o Cristianismo, 

ao qual esta mulher mergulhada na escuridão do desespero se vê instantaneamente 

convertida. Charlotte parece, assim, reflectir indirectamente sobre o papel da mulher na 

                                                 
31 “Arranging long-locked drawers and shelves”, poema não datado mas publicado em 1846. Cf. 

Winnifrith, pp. 8-15 (a ênfase é nossa). O editor anotou a seguinte informação relativa a este poema: 

“Manuscript untraceable, but see p. 193 for two earlier very different versions, dated 1837. [...] The 

earlier draft appears at the end of a prose narrative describing the return of Zamorna. There are certain 

reminiscences of Branwell’s poem, Sir Henry Tunstall.” (Cf. Notes, p. 341). É necessário, no entanto, 

acrescentar que nenhuma das versões anteriores (uma delas por nós analisada no subcapítulo 2.1) inclui a 

importante digressão autobiográfica contida nesta última versão, que Charlotte resolveu por bem 

acrescentar antes de rever o poema para publicação. 
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religião, isto é, a necessidade de esta ter um papel mais interveniente – a mulher de 

Pilatos é ironicamente transformada numa profetisa anónima, iluminada pela visão de 

um novo futuro para a humanidade. Mais uma vez, na poesia de Charlotte, o contraste 

entre a luz e as trevas tem um significado profundamente simbólico (não apenas de 

revelação mas também de emancipação). 

 A simbologia da luz está presente no poema logo desde o início, em que a 

mulher adormecida acorda subitamente, sobressaltada pela intensidade do seu sonho 

(“that start / Which every limb convulsed”), e derruba a lamparina, vendo-se 

mergulhada na escuridão da sua vigília (“It sunk, and I am wrapt in utter gloom; / [...] 

Let me my feverish watch with patience bear, / [...] Yet Oh! for light!”). A única fonte 

de luz naquela noite fatídica vem precisamente de Jerusalém, do monte Calvário, onde a 

cruz que irá suster um Cristo agonizante está a ser erguida (“some strange spectral thing 

/ Is now upreared – and fixed against the light”). A mulher parece estar a viver o seu 

sonho pela segunda vez e julga mesmo ter sido escolhida para esse propósito revelatório 

(“The gods have chosen me to reveal their plan, / [...] I, slumbering, heard and saw; 

awake I know”). Ela exibe neste momento uma deslealdade pouco comum, isto é, pouco 

convencional, em relação ao marido-carrasco, acusando-o não apenas de ganância e de 

crueldade em relação aos outros (“A triple lust of gold, and blood, and power; / A soul 

whom motives fierce, yet abject, urge”) mas também em relação a ela própria como 

mulher (“He robbed my youth – he quenched my life’s fair ray – / He crushed my mind, 

and did my freedom slay.”) e colocando-se incondicionalmente do lado de Jesus (“Oh! 

could I but the purposed doom avert, / And shield the blameless head from cruel hurt!”). 

Mas, aos poucos, a sua visão esbate-se e ela retém apenas a imagem do castigo 

que será infligido a Pilatos (“I heard foretold / A dreadful doom for Pilate, – lingering 

woes, / the blood self-spilt.”) e uma revelação do glorioso futuro do Cristianismo (“The 

world advances; [...] The searching soul demands a purer light”). No preciso momento 

em que o dia nasce, esta mulher vê igualmente a luz da sua nova fé a despontar 

gradualmente (“I feel a firmer trust – a higher hope / Rise in my soul – it dawns with 

dawning day”). O entusiasmo indisfarçável de Charlotte parece, assim, defender a 

libertação espiritual desta mulher tão longamente oprimida (“Part, mental gloom! / 

Come, insight from on high!”).32 

                                                 
32 “I’ve quenched my lamp, I struck it in that start”, poema não datado mas publicado em 1846. Cf. 

Winnifrith, pp. 3-8 (a ênfase é nossa). O editor refere o seguinte a propósito deste poema: “Manuscript 
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Numa outra composição, intitulada “The Wife’s Will”, Charlotte volta a analisar 

de forma íntima e pessoal (fazendo uso da primeira pessoa) a situação da mulher 

condenada, vezes sem conta, a uma espera dolorosamente passiva por um marido 

periodicamente ausente: embarcado, emigrado ou exilado. Tal como em poemas 

anteriores, ele regressa depois de uma longa ausência (“After long absence, wandering 

wide”), que causou nela momentos de uma tristeza e de um desespero indescritíveis 

(“Ten thousand might mine eyes recall, / Which from their lids ran blinding fast, / In 

hours of grief, yet scarcely past”). No entanto, existem nesta composição algumas 

diferenças dignas de nota. Por um lado, Charlotte descreve o amor absoluto e constante 

desta mulher pelo seu marido (“The friend so true – so tried – so dear, / My heart’s own 

chosen [...] For, oh! most truly – I love thee!”) – sentimento que é plenamente recíproco 

e sinceramente correspondido (“For faith and true love light the rays / Which shine 

responsive to her gaze.”). Por outro, esta é a sua primeira personagem feminina que, ao 

ver que a partida do seu amado está novamente iminente (“‘We must once again, / Ere 

long be severed by the main!’”), se recusa a ficar mais uma vez em casa, sozinha e 

expectante (“Passive at home, I will not pine”), e a dispor-se a acompanhá-lo, 

partilhando com ele todas as dificuldades e todos os perigos (“William [...] with thee I 

go. // [...] I cross with thee the seas. / Such risk as thou must meet and dare, / I – thy true 

wife – will duly share.”). Esta é uma atitude inédita, para não dizer pouco ortodoxa, por 

parte de uma mulher casada, revelando uma coragem e uma determinação fora do 

vulgar. Não é difícil constatar que, tanto no amor quase ideal aqui descrito como nesta 

nova postura feminina autónoma, Charlotte parece estar a projectar os seus próprios 

desejos e expectativas relativamente ao futuro próximo.33 

Ela voltaria, pouco depois, a explorar a sua visão daquilo que imagina dever ser 

o relacionamento ideal entre homem e mulher, num poema intitulado "The Wood". Este 

parece tratar-se, na verdade, de uma continuação do poema anterior – de uma 

concretização do desejo expresso por aquela esposa determinada ("For now I have my 

                                                                                                                                               
untraceable, and date of composition unknown, although perhaps late. [...] The first poem to appear in the 

Aylott and Jones collection has not received enough critical attention. The reconstruction of the feelings 

of Pontius Pilate’s wife, imaginatively based upon the Gospel story, shows a conventional Christian 

hostility to Pilate, but an unconventional and perhaps unfair disloyalty to him from his wife.” (Cf. Notes, 

p. 341). 
33 “Sit still – a word – a breath may break”, poema não datado mas publicado em 1846. Cf. Winnifrith, 

pp. 16-17 (a ênfase é nossa). É interessante verificar que esta composição parece rescrever uma versão 

anterior de contexto aparentemente ‘angriano’ (escrita em 1837 e por nós já analisada), em que a heroína 

(Mary Percy?) também lamenta as sucessivas ausências do seu amado (Zamorna?), mas onde o amor não 

existe em pé de igualdade, reciprocidade e autonomia, como nesta nova versão. 
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natural part / Of action with adventure blent"), que acompanha o seu marido na 

perigosa travessia do Canal durante as guerras entre Inglaterra e França. Tal como 

acontece em "The Wife's Will", o diálogo entre esta mulher e o seu marido (William) 

está apenas implícito pois o discurso dela sobrepõe-se totalmente ao do seu interlocutor, 

que se mantém discretamente em segundo plano. Tendo desembarcado 

clandestinamente na costa da Normandia ("on Bretagne's dangerous coast, / [...] the one 

point obscure, [...] / Flung us, as victims, on the strand"), este casal percorre agora um 

denso bosque que lhes serve simultaneamente de esconderijo e de abrigo ("The air is 

soft and sweet / In this sequestered forest glade"). A jovem esposa aproveita então um 

breve momento de descanso para reflectir, juntamente com o seu companheiro, sobre o 

significado ou a importância que esta aventura a dois representa para ela ("Cast forth on 

the wide world with thee, / And all my once waste energy / To weighty purpose bent."). 

Apesar de cansada da viagem, ela sente que o seu envolvimento activo nesta causa dará 

um novo sentido à sua vida, até agora desprovida de qualquer objectivo de peso. 

Mas aquilo que mais faz sobressair esta personagem feminina é a sua resoluta 

determinação em colocar-se lado a lado com o seu marido, em pé de igualdade, não 

apenas na intensidade do sentimento amoroso e no desejo de liberdade, mas também na 

coragem e na capacidade de resistência exibidas por ambos: 

 

I am resolved that thou shalt learn / To trust my strength as I trust thine; / I am 

resolved our souls shall burn / With equal, steady, mingling shine; / [...] / Our 

lives in the same channel flow, / Along the self-same line; // [...] Know, then, it 

is my spirit swells, / And drinks, with eager joy, the air / Of freedom – where at 

last it dwells, / [...] a common task to share / With thee 

 

Esta mulher deseja lembrar ao seu companheiro que já deu provas dessa partilha 

igualitária de amor e de coragem na perigosa travessia do oceano ("Remember, I have 

crossed the deep / And stood with thee on deck, to gaze / On waves that rose in 

threatening heap") e que está disposta a faze-lo novamente nesta nova travessia pois o 

entusiasmo provocado pela sua participação em tais cenas é suficiente para reanimar o 

seu espírito e trazê-la de volta à vida: 

 

I feared not then – I fear not now; / The interest of each stirring scene / Wakes a 

new sense, a welcome glow, / In every nerve and bounding vein; / Alike on 

turbid Channel sea, / Or in still wood of Normandy, / I feel as born again. 

 

Assim, no relato fictício desta aventura a dois, Charlotte parece querer dramatizar a sua 

ideologia pessoal de que o destino do homem é indissociável do da mulher e que eles 
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devem fazer juntos, e nas mesmas condições, esta metafórica travessia de uma vida feita 

de perigos e de incógnitas – simbolizados pela imensidão labiríntica do mar e da 

floresta ("There – hand-in-hand we tread again / The mazes of this varying wood, / And 

soon, [...] We shall our resting-place descry").34 

 Em "The Orphan Child", poema inserido numa das partes mais autobiográficas 

de Jane Eyre, Charlotte dramatiza precisamente o destino de alguém ("both of shelter 

and kindred dispoiled ") forçado a percorrer sozinho e indefeso o caminho da vida 

("Long is the way, and the mountains are wild") – inquirindo-se de forma indirecta, 

através do uso da primeira pessoa, sobre a (in)justiça da sua própria situação de 

isolamento agreste: "Why did they send me so far and so lonely, / Up where the moors 

spread and grey rocks are piled? ". Mas ela reflecte aqui também, e de forma 

metafórica, sobre a condição universal do ser humano, perpetuamente sujeito à 

crueldade dos seus semelhantes ("Men are hard-hearted") e aos perigos e armadilhas 

que a vida inesperadamente coloca à sua passagem ("should I fall o'er the broken bridge 

passing, / Or stray in the marshes, by false lights beguiled "). Charlotte aproveita, deste 

modo, um contexto narrativo ficcional para exprimir indirectamente o lirismo latente na 

sua própria situação de órfã da vida.35 

 

 Ao contrário do que sucede com os poemas mistos e as narrativas em verso de 

sua irmã, Charlotte, as composições escritas por Emily Brontë que nos propomos agora 

analisar são quase todas de inspiração maioritariamente duvidosa, isto é, incerta ou 

ambígua. O carácter híbrido das mesmas explica-se sobretudo pela grande fluidez e 

indeterminação dos limites entre o real e o imaginário e não propriamente por uma 

mistura deliberada de elementos dos dois universos.36 Isto significa que quer os 

                                                 
34 "But two miles more, and then we rest!", poema não datado mas publicado em 1846. Cf. Winnifrith, pp. 

18-22 (a ênfase é nossa). Charlotte Brontë quis explicitar um pouco melhor o contexto específico deste 

seu poema através do seguinte comentário acrescentado no final do mesmo: "The preceding composition 

refers, doubtless, to the scenes acted in France during the last year of the Consulate. – C.B." (Op. Cit., p. 

22). A ideia da vida como uma viagem ou travessia não é nova na poesia brontëana como um todo nem na 

de Charlotte em particular, mas o carácter obscuro e indecifrável (labiríntico) da mesma é curiosamente 

sugerido, mais do que uma vez, neste poema: "[...] stagnant lay a heavy haze, / Dimly confusing sea with 

sky, / And baffling, even, the pilot's eye, / Intent to thread the maze" (Id. Ibid., a ênfase é nossa). 
35 "My feet they are sore, and my limbs they are weary", poema não datado mas publicado em 1847 como 

parte integrante de Jane Eyre. Cf. Winnifrith, pp. 71-72 (a ênfase é nossa). Esta balada é cantada por 

'Bessie a uma Jane ainda criança mas capaz de se comover profundamente com o seu conteúdo (Cf. Jane 

Eyre, Vol. I, Cap. III, pp. 21-22). 
36 "[...] the hybrid dimension comes into play when a poem contains elements of the other category and so 

cannot be assigned unequivocally to either, thus disrupting the neat categorization of separate Gondal and 

non-Gondal areas. In cases of hybridity the boundaries normally separating the two domains are fluid and 
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contextos narrativos quer as dramatis personae nelas presentes são quase sempre 

desconhecidos, ou então muito difíceis de determinar, devido essencialmente à falta de 

referências geográfico-temporais mas também à grande escassez de informação no que 

respeita o pensamento da própria autora. No entanto, os temas-base da poesia de Emily 

– a insistência nas ideias da morte e da perda, no poder libertador da fantasia, o 

fatalismo e o pessimismo existenciais – persistem nesta nova secção. E embora a grande 

maioria destes poemas sugira muito mais um contexto ficcional (embora indeterminado) 

do que propriamente um contexto pessoal, a dúvida tende a instalar-se já que a voz do 

eu lírico é igualmente emocional e intensa em ambos os casos.37 

 O primeiro poema de inspiração dúbia que podemos encontrar na obra de Emily 

é "Lines", a pungente exortação de um moribundo (Alexander Ëlbe?) para que a sua 

morte não seja chorada pela amada (possivelmente uma jovem A.G.A.): "I die but when 

the grave shall press / The heart so long endeared to thee / [...] Weep not, [...]". Embora 

o poema (aparentemente ficcionado) não contenha nenhuma designação directamente 

alusiva a Gondal, a situação de lamento fúnebre nele descrita é tipicamente 'gondaliana', 

sendo recorrente nas histórias de amores contrariados pelo destino que Emily tantas 

vezes imaginou.38 No entanto, o dramatismo dessa situação não passa de um pretexto 

para a autora poder explorar o tema mais obsessivamente abrangente da perda; não só 

para poder exprimir um estado de infindável mágoa de forma intensa mas também para 

nos dar a sua própria imagem (profundamente pessimista) da vida: "'Tis I should weep 

to leave thee here / On that dark Oecan sailing drear / With storms around and fears 

before / And no kind light to point the shore". O falante 'gondaliano' que aqui se 

lamenta poderá assim servir para representar esse crónico ou irremediável sentido de 

perda pessoal que caracteriza o falante 'não-gondaliano'. Na verdade, o poema em 

questão possui uma qualidade 'hínica' (nomeadamente na metáfora náutica lembrando 

os hinos de John Wesley – "Have anchored safe and rest at last / Where tears and 

                                                                                                                                               
this fluidity allows points of contact between Gondal and non-Gondal poetry to surface which otherwise 

remain submerged." (Cf. Maureen Peeck-O'Toole, Aspects of Lyric in the Poetry of Emily Brontë, 

Rodopi, 1988, p. 86). 
37 Isto quer dizer que embora seja mais vulgar dar-se o caso de termos diante de nós um poema 

'gondaliano' com características reconhecidamente pessoais do que o contrário – uma composição de 

índole pessoal com elementos 'gondalianos', o eu lírico parece ser num caso ou no outro indistintamente 

sempre o mesmo. Como refere Peeck-O'Toole, "Whether a hybrid poem is predominantly Gondal or 

predominantly non-Gondal, the poet will always be located, as it were, in a special zone between the two 

realms, where she will find herself playing a role in a dramatic mise en scène." (Op. Cit., pp. 85-86). 
38 Um outro poema de inspiração dúbia, "I'll not weep that thou art going to leave me" (datado de Maio de 

1840), descreve igualmente um lamento fúnebre caracteristicamente 'gondaliano', parecendo tratar-se 

mesmo da 'resposta' da amada àquele pedido do moribundo. 
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mourning cannot come"), que é mais característica da poesia brontëana de inspiração 

pessoal. 39 

 Em "I am the only being whose doom", composição escrita dois anos depois, o 

falante 'gondaliano' também parece confundir-se com o falante 'não-gondaliano', 

nomeadamente na utilização dos temas comuns da solidão e da misantropia. Embora 

muitas vezes interpretado como sendo uma afirmação pessoal, o poema está em perfeita 

sintonia com o clima dramaticamente emotivo de Gondal. Apesar do tom amargo e 

cínico que o caracteriza parecer efectivamente reflectir os sentimentos de Emily numa 

determinada fase da sua vida, a personagem nele presente é um jovem fadado desde o 

nascimento a sofrer e, como tal, um típico herói 'gondaliano' (um Alfred Sidonia ou um 

Fernando de Samara). Depois de lamentar a total exclusão a que foi votado neste mundo 

("As freindless after 18 years / As lone as on my natal day"), o sujeito poético refere que 

esse isolamento lhe causou uma mágoa profunda ("There have been hours when this 

was drear") e que, com o passar dos anos, esse sofrimento se transformou na perda da 

esperança ("First melted off the hope of youth") e no desaparecimento da sua 

capacidade de sonhar ou fantasiar ("Then Fanceys rainbow fast withdrew"). A pouca 

experiência entretanto adquirida apenas serviu para lhe revelar a falsidade inerente ao 

ser humano – revelação duplamente decepcionante porque o próprio sujeito tem 

consciência de não estar isento desse defeito: 

 

[...] experience told me truth / in mortal bosoms never grew // T'was greif 

enough to think mankind / All [    ] searvile insincere / But worse to trust to my 

own mind / And find the same corruption there 

 

Este cepticismo misantrópico em relação ao seu semelhante e à humanidade de um 

modo geral é efectivamente característico de uma Emily progressivamente desiludida 

com o mundo real que a circunda.40 

                                                 
39 "[...] in a hymn ... emphasis is not so much on what is being sung as on the act of singing. / [...] Such 

poems show a poet preoccupied with the expression of emotional intensity per se and there is little 

credible enactment." (Cf. Peeck-O'Toole, p. 42). "I die but when the grave shall press", poema escrito em 

Dezembro de 1837. Cf. Derek Roper e Edward Chitham, The Poems of Emily Brontë, Oxford, 1995, p. 50 

(a ênfase é nossa). 
40 "I am the only being whose doom", 17 de Maio de 1839. Cf. Roper e Chitham, Op. Cit., p. 80 (a ênfase 

é nossa). Os editores referem o seguinte a propósito deste poema: "Much criticism has been based on the 

erroneous date [1837], which made the poem seem to be a personal statement. That the speaker's age is 

not EB's shows that the poem has a dramatic cast, like many others which cannot clearly be assigned to 

Gondal; and the facts of EB's life at Haworth contradict a literal reading of 1-8. Nevertheless, isolation is 

a recurrent theme in EB's poetry (the words 'lonely', 'lone' and 'alone' occur ninety-three times in the 

poems), and the misanthropy of 19-24 is not confined to this poem (...)". (Cf. Commentary, pp. 240-241). 

De facto, em 1842, Emily escreveria dois devoirs em Bruxelas, intitulados 'Le Chat' e 'Le Papillon', em 
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 Um outro poema de inspiração dúbia parece ser igualmente falado por um 

personagem fictício ('Arthur Gleneden'?) e descrever uma situação cujos detalhes não 

são conhecidos; mas, tal como na composição anterior, contém elementos que se podem 

comparar à experiência pessoal da autora. O sujeito poético descreve o contraste 

profundo entre cenário exterior (luz) e interior (escuridão), entre a alegria de uma 

natureza que parece renascer e a tristeza sentida por ele próprio ("The sun is gladly 

shineing / The stream sings merrily / And I only am pining / And all is dark to me") – 

um processo recorrente na poesia de Emily. O desacordo entre natureza e estado de 

alma é adicionalmente reforçado pela formulação do desejo anti-natural de morrer e 

pela repetição cadenciada de certas palavras-chave: 

 

O – Cold cold is my heart / It will not cannot rise/ [...] Dead dead is my joy / I 

long to be at rest / I wish the damp earth covered / This desolate breast 

 

Mas o poema revela de forma algo inédita que o sujeito não está sozinho neste 

sofrimento – há outros, amigos ou familiares (o clã 'Gleneden' condenado ao exílio?), 

que estão destinados a partilhar dessa sua dor ("But the glad eyes around me / must 

weep as mine have done / And I must see the same gloom / Eclipse their morning sun"), 

facto que lhe agrava ainda mais o seu pesar ("If I were quite alone / It might not be so 

drear"). Apesar da corajosa abnegação exibida em relação aos seus, a personagem sente-

se impotente para escapar a um destino (uma desgraça iminente?) que parece estar 

inexoravelmente traçado: 

 

If heaven would rain on me / That future storm of care / So their fond hearts 

were free / I'd be content to bear // Alas [...] Both they and I shall fall beneath / 

The fate we cannot flee 

 

Embora a situação pessoal de Emily possa não corresponder exactamente à desta 

família, ela também deve ter sentido por diversas vezes a precariedade da existência dos 

Brontë de Haworth; a sua voz e o seu espírito são, assim, perfeitamente capazes de se 

identificar com este lamento composto de coragem e de fatalismo.41 

                                                                                                                                               
que parece aprofundar um pouco mais a sua visão misantrópica. Ela escreve, por exemplo, no segundo: 

"[...] why was man created? He torments, he kills, he devours; he suffers, dies, is devoured – there you 

have his whole story. [...] the universe appeared to me a vast machine constructed only to produce evil. I 

almost doubted the goodness of God, in not annihilating man on the day he first sinned. [...]" (Cf. Sue 

Lonoff, The Belgian Essays, Yale, 1996, p. 178). 
41 "May flowers are opening", 25 de Maio de 1839. Cf. Roper e Chitham, p. 81 (a ênfase é nossa). 
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 A atracção algo obsessiva de Emily por personagens – masculinas e femininas – 

condenadas a uma vida sem esperança, porque desterradas física e espiritualmente, é 

novamente visível numa composição datada da mesma altura que as duas anteriores. 

"Lines by Claudia" descreve precisamente a experiência de uma mulher exilada na vida 

e na morte, cujo espírito deambula pelos locais de onde foi compulsivamente afastada. 

O carácter dúbio do poema é fortemente acentuado pela ambiguidade nele presente, que 

nos impede de determinar ao certo a nacionalidade desta figura feminina ('gondaliana' 

ou inglesa?), o contexto exacto que teria originado o castigo do desterro e até mesmo a 

sua situação actual (viva ou morta?): "In English feilds my limbs were laid / With 

English turf beneath my head / My spirit wandered o'er that shore / Where nought but it 

may wander more". Consciente de que não poderá nunca mais voltar a ver o seu país, 

Claudia afirma-se ainda assim capaz de libertar o seu espírito atormentado ao ponto de 

conseguir ter uma visão gloriosa desse local, que visita mentalmente e não em sonhos: 

 

I did not sleep [...] / I saw the burning sunshine fall / [...] The blue sky brooding 

over all // [...] I did not dream [..] remembrance still / Clasped round my heart 

its fetters chill / But [...] the soul is free / To leave its clay a little while / [...] in 

exile misery / [...] I have seen my country smile 

 

Se a sua alma pode viajar deste modo intensamente real, argumenta Claudia, então já 

não necessitará de se lamentar mais do cruel desterro a que foi votada ("[...] if the soul 

can thus return / I need not and will not mourn"). A forma veemente e intensa com que 

Emily nos transmite o fatalismo da mágoa desta mulher, que apesar de tudo guarda na 

memória a dedicação à causa – e o amor – do seu 'monarch', é tão cativante como na 

poesia de índole mais pessoal: 

 

[...] vainly did ye drive me far / With leagues of oecan streched between / My 

mortal flesh you might debar / But not the eternal fire within // My Monarch 

died to rule forever / A heart that can forget him never / And dear to me aye 

doubly dear / Though shut within the silent tomb / His name shall be for whom I 

bear / This longsustained and hopless doom 42 

 

 Ainda nesse ano (1839), Emily parece alargar o seu conceito de destino lúgubre 

ou de fado ('doom') à ideia da morte ou da condenação eterna no sentido mais religioso 

                                                 
42 "I did not sleep [  ] 'twas noon of day", 28 de Maio de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 82-83 (a ênfase é 

nossa). No seu comentário, os editores também referem a ambiguidade presente no poema: "[...] 'Claudia' 

does not appear in other writings by EB or AB. [...] On the first reading, [...] Claudia's own country may 

be Gondal. (...) On the second, Claudia is an Englishwoman banished during the Interrugnum and a 

supporter of Charles I. Paden (...) suggests that ''' Gondal's royal race" were Stuarts', arguing from the 

frequent Scottish motifs [...]" (Cf. Commentary, p. 241). 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 578 

do termo. Novamente, nem a personagem nem o falante do poema em questão podem 

ser identificados, embora tudo leve a crer que são imaginários pois a noção do "doomed 

man" está muito presente na poesia 'gondaliana'. A lógica implícita nestes versos é a de 

que não vale a pena chorar a morte deste homem pecador ("The soul so steeled by 

pride") pois o Céu já se encarregou de o fazer por eles ("Heaven itself is mourning // 

Look how in sable gloom / [...] darker clouds returning") e só não chora a morte dos 

homens bons porque esses foram salvos, ao passo que este está irremediavelmente 

condenado por ter rejeitado a graça de Deus em vida: 

 

Shut from his Maker's smile / The accursed man shall be / For mercy reigns a 

little while / But Hate eternaly –  

 

O carácter abertamente hínico da composição é um pouco enganador já que existe um 

certo distanciamento autoral que possibilita a crítica que está subjacente a estes últimos 

versos. Emily – tal como suas irmãs – era completamente contrária à noção tradicional 

do Inferno e à ideia da condenação eterna.43 

 O poema que ela escreve apenas um dia depois é igualmente de inspiração 

duvidosa porque, embora claramente ficcionado (se bem que apenas ligeiramente), 

parece captar um momento da vida da autora em Haworth. Ao contemplar o final de um 

dia chuvoso de Verão, com as suas neblinas húmidas e fragrantes cobrindo suavemente 

o horizonte montanhoso da sua terra natal ("Blue mists sweet mists of summer pall / The 

horizons mountain chain"), o sujeito poético como que volta aos tempos da sua infância 

simultaneamente feliz e protegida ("I'm gone back to the days of youth / I am a child 

once more / [...] neath my fathers sheltering roof"). Esse passado longínquo é 

transportado pelos odores da brisa estival ("dreamy scents of fragrance pass / That 

breathe of other years"). Em contraste, o poema sugere através de uma bela imagem 

metereológica, plena de sonoridade, que o presente é feito de sofrimento ("[...] the day 

has wept its fill / Spent its store of silent sorrow"). No entanto, o carácter autobiográfico 

desta composição é meramente ilusório pois as referências casuais a "the old hall door" 

e a "mountain chain" são suficientes para nos colocar no universo fictício de Emily.44 

                                                 
43 "Shed no tears o'er that tomb", 26 de Julho de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 85-86 (a ênfase é nossa). 

"[...] the non- Gondal view is put forward that they who posit eternal damnation for the man's soul are but 

justifying their own lack of compassion by attributing the same to God. [...] judgement is passed on those 

who believe in a God of wrath." (Cf. Peeck-O'Toole, p. 94).  
44 "Mild the mist upon the hill", 27 de Julho de 1839. Cf. Roper e Chitham, p. 90 (a ênfase é nossa). Os 

editores referem, no entanto, que "[...] the Keighley weather record shows 27 July as a windless day with 

'much rain' following a wet night (...)" (Cf. Commentary, p. 244). 
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 Uma situação semelhante a esta última ocorre no poema que ela escreveu logo a 

seguir (isto é, duas semanas depois), onde o sujeito poético se encontra acordado até 

bastante tarde, em vigília nocturna, mas entregue aos seus sonhos ou devaneios. "How 

long will you remain" consiste de um diálogo entre dois falantes não identificados 

(presumivelmente, duas mulheres), em que o primeiro exorta o segundo a deixar a tarefa 

da escrita e a recolher-se pois é tarde e este encontra-se visivelmente cansado (e, como 

as imagens sugerem, sem inspiração): 

 

Come come the fire is dead the lamp burns low / Your eyelids droop  a weight 

is on your brow / Your cold hands hardly hold the usless pen 

 

O segundo falante mostra-se desagradado com a interrupção dos seus pensamentos, 

desejando permanecer sozinho no sentido de prolongar um pouco mais o seu sonho-

visão nocturno – propiciador de momentos felizes – embora sabendo-o inevitavelmente 

ilusório e efémero: 

 

No  let me linger  leave me  let me be / A little longer in this reverie / I'm happy 

now and would you tear away / My blissful dream that never comes with day / a 

vision dear though false  for well my mind / Knows what bitter waking waits 

behind 

 

Até este momento, a identificação entre a situação do sujeito e a da própria Emily é por 

demais evidente, parecendo tratar-se de um diálogo perfeitamente usual e familiar entre 

irmãs escritoras (Charlotte é a outra interlocutora), que indirectamente refere o hábito 

nocturno ou a propensão sonhadora de uma delas. Esta identificação entre situações está 

igualmente presente no cenário exterior e interior do poema, onde a escuridão da 

natureza lá fora parece reflectir a tristeza e a desolação do sujeito: 

 

Can there be pleasure in this shadowy room / With windows yawning on 

intenser gloom / And such a dreary wind so bleakly sweeping / Round walls 

were only you are vigil keeping / [...] And more than tearful sorrow fills your 

eye / [...] The fancies greif  not pleasure  has been tracing 

 

No entanto, talvez pressentindo a aproximação demasiada ao seu universo pessoal, a 

dada altura Emily introduz subtilmente um dado fictício surpreendente pela voz da outra 

interlocutora ("And your own childrens merry voices"). Este dado vem alterar 

radicalmente as nossas expectativas como leitores e colocar o poema definitivamente no 

domínio do imaginário. No final, ao evocar a beleza natural de um novo dia que se 

avizinha, o sujeito – agora apenas "the doomed man/woman" – reconhece o poder 
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restaurador que a natureza exercerá sobre o seu espírito atormentado pela dor (da perda 

de alguém?): 

[...] the sunshine and the wind / lure from itsself the mourners woe worn mind / 

[...] Regive him shadowy gleams of infancy / And draw his tired gaze from 

futurity 

 

Deste modo, a importância da noite como o momento ideal para sonhar e a importância 

do dia como a altura ideal para relembrar um passado feliz são aspectos comuns aos 

dois universos de Emily (o pessoal e o imaginário) – ambos parecem querer excluir uma 

realidade opressiva no presente.45 

 A quebra entre o passado e o presente continua em "The wind I hear it sighing", 

poema que retoma o tema da reverie nocturna e a problemática da lembrança e do 

esquecimento – dois desejos contraditórios que se degladiam no íntimo do sujeito. O 

ponto de partida para esta reflexão é suscitado, tal como em composições anteriores, 

pelo cenário inspirador da noite: "This dark night has won me / To wander far away –". 

Por um lado, o sujeito poético deseja esquecer "Old feelings", "past woe" e "deadliest 

pains", por outro lembrar "fancies wild" e "past pleasures". A subtil analogia do seu 

espírito endurecido e alterado pelo tempo com os sinais da chegada do Outono é 

habilmente conseguida ("Withered leaves as thick are lying / As spring-flowers on the 

ground –", "My altered hardened spirit bending"). Se ele ao menos conseguisse 

esquecer os momentos difíceis da sua vida da mesma forma que esqueceu os mais 

felizes, então novos sentimentos poderiam despontar no seu coração: 

 

O then another daybreak / Might haply dawn above – / Another summer gild 

my cheek, / My Soul, another love –  

 

Como de costume, é um pequeno conjunto de pormenores subtilmente introduzidos no 

poema que nos faz suspeitar do carácter em parte fictício do mesmo. Este falante 

(provavelmente uma figura feminina como A.G.A.) começa por nos parecer possuir 

muitos pontos em comum com Emily – nomeadamente, a preferência pela noite e a 

propensão fantasista, mas o restante poema – com as alusões a um espírito amadurecido 

e a um caso amoroso – vem novamente subverter as nossas expectativas.46 

                                                 
45 "How long will you remain  the midnight hour", 12 de Agosto de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 91-92 

(a ênfase é nossa).  
46 "The wind I hear it sighing", 29 de Outubro de 1839. Cf. Roper e Chitham, pp. 96-97 (a ênfase é 

nossa). Os editores também chamam a atenção para o facto de que este poema, apesar de constar do 

manuscrito A – dedicado aos poemas de índole pessoal, poderá não ser autobiográfico. Roper afirma ser 

praticamente impossível sustentar a tese de que Emily teria tido um caso amoroso. Independentemente 
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 Em "Stanzas to – ", Emily volta a abordar de forma dúbia o tema do "doomed 

man", um ser condenado em vida e na própria morte, um excluído da graça divina. 

Apesar da morte de Branwell Brontë só ter acontecido nove anos mais tarde, 

sentimentos contraditórios sobre este malfadado irmão ("Thy ruined hopes, thy blighted 

fame") podem ter-lhe fornecido o impulso inicial para redigir o poema. Mas a inspiração 

pode ter resultado igualmente do destino trágico de um dos seus heróis 'gondalianos'. O 

facto é que Emily, ao contrário dos restantes seres humanos ("some may hate and some 

may scorn"), é incapaz de condenar definitivamente este homem e mostra-se mesmo 

disposta a sentir compaixão por ele ("weeping o'er that wretche's woe"); tal como o 

lobo, o veado ou a lebre, animais acossados, aquele limitou-se apenas a agir de acordo 

com a sua natureza ("would I mock the wolf's death-howl / Because his form is guant 

and foul?"). Assim, embora perfeitamente consciente dos principais defeitos ou pecados 

deste homem ("Vain as thou wert, [...] The slave of falsehood, pride and pain"), ela 

termina o poema com uma prece para que o Céu, à semelhança do que os humanos 

fizeram, não renegue para sempre a alma de um desgraçado ("Say 'Earth, lie lightly on 

that breast, / And kind Heaven, grant that spirit rest!'"). Independentemente da natureza 

desta personagem, Emily parece utilizá-la para dramatizar e resolver um importante 

conflito pessoal, entre o desprezo pelos mais fracos e a crença de que todos agimos de 

acordo com as nossas características inatas, o que torna fútil a moralização.47 

 Outra composição de carácter dúbio em que ela se identifica, e ainda de forma 

mais completa, com o sofrimento do "doomed man" é "Far, far away is mirth 

withdrawn". O sujeito poético, provavelmente uma figura feminina, encontrando-se a 

fazer vigília pela madrugada dentro ("I whach lonely, drearily") interpela o espírito de 

alguém já falecido há uns anos e abandonado na sua sepultura estrangeira: 

                                                                                                                                               
disso, ele agrupa este poema num conjunto de quatro composições que traçam a história de um amor 

inicialmente feliz mas agora perdido para sempre (Cf. Introduction, pp. 4-5). Roper já tinha argumentado 

anteriormente que esta sequência de poemas poderia ter sido dirigida à personagem 'gondaliana', 

Fernando De Samara, por uma amada que ele abandonou em 'Areon' (Cf. Derek Roper, "Emily Brontë's 

Lover", Brontë Society Transactions, vol. 21/ Part I, 1993, pp. 24-30). 
47 "'Well, some may hate and some may scorn", 14 de Novembro de 1839. Cf. Roper e Chitham, p. 98 (a 

ênfase é nossa). Os editores fazem o seguinte comentário a propósito do poema: "The earliest of EB's 

poems to be included in 1846. Its inclusion in A counts against 'that wretche' (...) being a Gondal figure; 

but the boundaries between the A and B notebooks may not be rigid (...), and the poem may have had its 

origins in Gondal. Or it may be a self-contained piece of fiction, [...] Or the poem may deal with some 

figure known to EB from her reading [...]" (Cf. Commentary, pp. 246-247). Edward Chitham, em "Emily 

Brontë and Shelley", sugere que o 'homem' cujas esperanças foram arruinadas e cujo nome foi aviltado se 

poderá tratar do poeta Shelley: "[...] for whom Emily no longer mourns, for 'one word' alters her opinion 

of him. Just possibly that word may be 'atheist' which it is said that Shelley carved 'on a Swiss Alp'. [...]" 

(Cf. Chitham e Winnifrith, Brontë Facts and Brontë Problems, Macmillan, 1983, pp. 58-75). 
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[...] come thou shade commune with me // Deserted one! Thy corpse lies cold / 

And mingled with a foreign mould 

 

Este personagem fantasmagórico, com o qual o sujeito quer comunicar, parece ter sido 

caluniado e desprezado ("[...] thy blighted name / Tarnished by unforgotten shame"), 

mas o sujeito pretende oferecer-lhe a sua compreensão e solidariedade ("when I hear thy 

foes deride / I must cling closely to thy side"), indo ao ponto de considerar os inimigos 

daquele como seus também ("Our mutual foes"). A consolação que o sujeito lhe oferece 

está presente na afirmação de que Deus, ao contrário dos homens ("they will not rest / 

From trampling on thy buried breast"), não é vingativo nem abandona ou esquece os 

seus ("Vengeance will never torture thee / Nor hunt thy soul eternaly"). No final, o 

sujeito apercebe-se da incongruência da sua interpelação, já que ele próprio é também 

vítima do sofrimento que perseguiu aquele que ele lamenta: 

 

What have I dreamt? [...] He rests – and I endure the woe / That left his spirit 

long ago –  

 

Emily sugere, assim, que também ela teria sido incompreendida e criticada pelas suas 

atitudes da mesma forma que o "doomed man". Mas, para além da simples identificação 

com esta personagem trágica ("Those ceasless tears! [...] // They deluge my heart like 

the rain"), ela deixa-nos a sua crítica velada aos tempos que correm e à humanidade de 

um modo geral, numa visão profundamente pessimista: 

 

[...] the mad world in all its scorn – // [...] Glutting their hatred [...] God is not 

like human kind / [...] this night of greif / This time of overwelming fear 48 

 

 No poema seguinte, Emily volta a evocar a presença desse espírito ou fantasma 

('shade'), cuja verdadeira identidade se torna aqui ainda mais duvidosa ou ambígua 

porque surge misturada com o elemento visionário ou imaginário. O sujeito poético 

dirige-se a alguém ou a algo que sempre lhe foi querido desde a infância mas que ele 

                                                 
48 "Far, far away is mirth withdrawn", poema escrito em Março de 1840. Cf. Roper e Chitham, pp. 102-

103 (a ênfase é nossa). Os editores referem que, tal como o poema anterior, a sua inclusão no manuscrito 

A não significa que ele não tenha tido as suas origens em Gondal (poderia bem ter sido falado pela 

primeira amada de Fernando De Samara depois da morte deste); alternativamente, o poema pode dizer 

respeito a uma qualquer personalidade do passado cujo destino Emily tinha contemplado (o nome de P.B. 

Shelley foi novamente sugerido) Cf. Commentary, p. 248. Em "Emily Brontë and Shelley", Chitham 

afirma que o personagem do poema "may well be the poet of the 'Epipsychidion', who wrote 'Emily, I 

love thee' and after leaving England in disgrace died and was buried in Italy. During his lifetime and after 

his death he was verbally attacked in Blackwood's and elsewhere, partly on the grounds of immorality, 

but partly because of his 'atheism' which consisted of a kind of pantheism exactly consistent with Emily's 

known views on such matters." (Op. Cit., p. 68). 
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deseja agora esquecer. Se o sujeito for uma personagem feminina 'gondaliana' (o que é 

muito provável), essa entidade poderá tratar-se de um amado já falecido e que é aqui 

ternamente evocado ("ever in my grateful breast / Thy darling shade shall cherished 

be"). Mas se for a própria Emily a falar, o poema assume de imediato um outro 

significado: ela evoca o seu imaginário juvenil apenas para lhe exprimir a sua gratidão 

("how blest / My early years have been in thee!") e não para se entregar mais uma vez 

ao doce enleio que essas visões lhe proporcionam ("I will not nurse that dream again"). 

De facto, com o nascer do dia, ela parece querer rejeitar essas visões nocturnas ("the 

mist is half withdrawn, / [...] And sunshine and waking morn / Paint no more golden 

visions there"); para além disso, ela receia a dor que inevitavelmente se segue a esses 

momentos de prazer e que resulta do brusco retorno à realidade ("For every joy that lit 

my brow / Would bring its after storm of pain").49 

 Poucos dias depois, Emily voltaria a abordar os temas da separação e da morte 

numa composição cujo conteúdo e tom são reminescentes de Gondal mas onde o 

elemento pessoal também está presente. "Stanzas" parece tratar-se efectivamente da 

resposta feminina a "I die; but when the gave shall press" e, embora não contenha 

nenhuma referência fictícia, a situação nele descrita é a de um típico lamento fúnebre 

'gondaliano'. Esta personagem recusa-se, de forma aparentemente paradoxal, a chorar a 

morte prematura do amado porque considera que, além de ser algo de inevitável ou de 

fatalmente natural ("the summer's glory / Must always end in gloom"), o mundo que ele 

deixa é incomparavelmente pior como destino do que a própria morte e ela desejaria 

poder partir com ele já que o seu espírito se encontra igualmente moribundo: 

 

There's nothing lovely here, / And doubly will the dark world grieve me / While 

thy heart suffers there – // [...] And I am weary of the anguish / [...] Weary to 

watch the spirit languish / Through years of dead dispair – // [...] my soul is 

sighing / To go and rest with thee –  

 

Esta figura feminina chora muito mais por ela própria do que pelo amado, que considera 

como liberto de uma existência sem sentido, feita apenas de angústia e de desespero. 

                                                 
49 "It is too late to call thee now", poema escrito em Abril de 1840. Cf. Roper e Chitham, p. 103 (a ênfase 

é nossa). Esta composição faz parte do conjunto de quatro poemas que parecem descrever a história de 

um amor feliz mas perdido para sempre. Na realidade, todos eles analisam "the poet's quest for the vision 

she associates with the past, especially with an irretrievable childlike unselfconsciousness located in the 

realm of the idealizing imagination [...]" (Cf. Peeck-O'Toole, p. 91). Os outros poemas são: "If grief for 

grief can touch thee", "O Dream, where art thou now?" e "The wind, I hear it sighing". 
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Mas o profundo desencanto por ela exprimido em relação ao mundo real é também uma 

das principais características do pensamento céptico de Emily.50 

 A ambiguidade existente entre a evocação de um amado distante ou já 

desaparecido e a evocação de um imaginário perdido, ou progressivamente esbatido 

face a uma realidade opressiva, persiste na composição seguinte. Assim, "If greif for 

greif ..." tanto pode ser interpretado como sendo um lancinante apelo à imaginação 

como um chamamento por um amor perdido. O sujeito poético dirige-se a uma entidade 

desconhecida ("thee") e procura atraí-la através da expressão da intensidade da sua dor 

("Come to me now! // [...] My worn heart throbs so wildly"). Tentando encontrar no seu 

seio o conforto que não consegue obter no mundo terreno, e nem mesmo no Céu ("when 

the world despises – / When Heaven repells my prayer"), o sujeito recorre de forma ao 

mesmo tempo desesperada e apaixonada a esse 'ídolo angélico' ("Will not my angel 

comfort? / Mine idol hear?"), acreditando que a veemência do seu sentir será suficiente 

para o demover. Embora o lirismo do poema seja bastante evidente, o seu carácter 

profundamente dramático faz-nos desconfiar de que não se trata aqui de uma afirmação 

pessoal da autora.51 

 No ano seguinte (1841), Emily comporia "The Old Stoic", poema que introduz 

uma personagem masculina algo enigmática, com a filosofia de vida da qual a autora 

parece identificar-se em certa medida. O sujeito poético começa por enumerar aquilo 

que a maioria dos seres humanos preza, mas que ele despreza: "Riches", "Love", 

"Fame" (palavras capitalizadas à maneira clássica); são entidades que ele caracteriza de 

forma pejorativa: "light esteem", "laugh", "scorn". Mas, uma outra poderia estar 

incluída, "Religion"; o seu paganismo torna-se evidente logo a partir da segunda estrofe: 

"And if I pray – the only prayer / That moves my lips for me [...]". O 'velho estóico' 

(Epicteto?) deseja libertar-se, a si e ao seu espírito, de todas as amarras terrenas ou 

mundanas; por isso, exclama: "'Leave the heart that now I bear / And give me liberty". 

Aquilo que ele deseja, na vida ou na morte, resume-se a uma alma sem cadeias, livre e 

                                                 
50 "I'll not weep that thou art going to leave me", 4 de Maio de 1840. Cf. Roper e Chitham, p. 104 (a 

ênfase é nossa). Os editores referem, a propósito, que "[...] no one close to EB was expected to die at this 

time, and the poem belongs to the group in MS A which seem to be non-Gondal fiction (...), though 

content and feeling may remind us of Gondal. [...]" (Cf. Commentary, p. 248). 
51 "If greif for greif can touch thee", 18 de Maio de 1840. Cf. Roper e Chitham, p. 106 (a ênfase é nossa). 

Os editores comentam o seguinte: "One of the group of fictional poems in A that do not belong to Gondal, 

though they may have originated there [...]" (Cf. Commentary, p. 249). Juliet Barker afirma, pelo 

contrário, que "The Gondal setting is confirmed by comparing these lines with the ones written by Anne 

on 28 August 1840 ("Appeal"). Not only is the theme identical but also the two poems share the same 

title, vocabulary and metre [...] (Cf. Selected Poems, Everyman, 1993, pp. 122-123).  
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forte, com coragem para resistir a tudo: "In Life and death, a chainless soul / With 

courage to endure!". Esta poderosa expressão de independência estóica poderia servir 

igualmente para caracterizar a personalidade forte da própria Emily, muito embora não 

se possa afirmar categoricamente que ela tenha desprezado por completo o amor e a 

fama.52 

 Uma atitude muito semelhante à descrita no poema anterior volta a ocorrer em 

"Aye there it is!", cujo falante não identificado imagina o que poderá acontecer ao seu 

espírito quando este se libertar e se tornar superior ao seu corpo ou vivência terrena. 

Este poema poderá ser dirigido pela própria Emily a uma pessoa real (ela mesma?) ou a 

uma pessoa imaginária partilhando da sua reacção ao vento, mas é mais provavelmente 

dirigido a uma personagem fictícia por esta mesma (ou então por um espírito da 

natureza). 53 A chegada súbita da tempestade nocturna, com os ventos que a 

acompanham, faz renascer no sujeito pensamentos ou sentimentos antigos ("Sweet 

thoughts that will not die / And feeling's fires flash all as bright / As in the years gone 

by!"), por sua vez reatando o jogo fantástico da imaginação, cuja intensidade chega 

mesmo a alterar as suas feições ("I can tell by thine altered cheek / [...] by thy kindled 

gaze / [...] How wildly fancy plays"). O elemento inspirador inicial, o vento, parece ter 

varrido da memória do sujeito todo o mundo exterior, arrebatando o seu espírito e 

desligando-o do real ("that glorious wind / Has swept the world aside / Has dashed its 

memory from thy mind"). Separado do corpo, este espírito mistura-se com os restantes 

elementos da natureza agitados pela tempestade, tornando-se parte integrante dos 

mesmos ("thou art now a spirit pouring / Thy presence into all – / The essence of the 

Tempest's") e deixando de ser controlado pelo sujeito na sua nova qualidade de 

princípio vital e/ou imortal: 

A universal influence / From Thine own influence free – / A principle of life 

intense / Lost to mortality 

 

                                                 
52 "Riches I hold in light esteem", 1 de Março de 1841. Cf. Roper e Chitham, pp. 120-121 (a ênfase é 

nossa). Os editores referem que "EB was attracted to Stoicism and may have known some of the writings 

of Epictetus in the translation of Elizabeth Carter (1758) [...] 'Fortune is an evil chain to the body, and 

vice to the soul. For he whose body is unbound, and whose soul is chained, is a slave. On the contrary, he 

whose body is chained and his soul unbound, is free'" (Cf. Commentary, p. 252). Ver o artigo de Margaret 

Maison, "Emily Brontë and Epictetus", Notes & Queries, 223 (1978), pp. 230-231. 
53 Irene Tayler declara que este poema é falado por um observador não identificado "who watches the 

visionary's changing face and expression as she is seized and swept by a wind that is in effect that 'divine 

breath' [...] the Breath of God [...] a figure for creative inspiration." (Op. Cit., p. 42). Ela acrescenta que 

"The poem's second-person strategy is [...] made necessary by the nature of the ecstasy [...] Such 

experience cannot be rendered firsthand." (pp. 42-43). 
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Emily sugere, por meio da sua habitual metáfora do cativeiro, que esta libertação 

espiritual única só voltará a ocorrer no momento da morte física do sujeito, altura em 

que absolutamente nada de si próprio(a) como ser vital – composto de corpo e alma – se 

perderá ("Thy prisoned soul shall rise / The Dungeon mingle with the mould – / The 

captive with the skies – ").54 

 O tema da morte é retomado num outro poema de inspiração dúbia, um diálogo 

interior ou monólogo dramático intitulado "Self-Interrogation". Chegado que é o final 

de mais um dia, o sujeito poético interroga-se sobre os ensinamentos por ele deixados 

("What thoughts has left the vanished day?") e conclui de forma caracteristicamente 

céptica ou pessimista que aquele apenas lhe trouxe uma sensação de esforço não 

compensado e de desoladora tristeza ("Of little gained with vast expense – /  A sense 

of greif alone"). Embora este desabafo nos pareça ser inicialmente um comentário 

indirecto da própria Emily à sua experiência como aluna-professora em Bruxelas, a 

forma como o poema progride vem quebrar as nossas expectativas interpretativas. O 

falante assemelha-se cada vez mais ao "doomed man", um homem corajoso mas 

perseguido pela infâmia e pela sua própria consciência culpabilizadora ("a brave heart 

with a tarnished name"; "black reproach", "sad Repentance"). Depois de enfrentar 

muitas 'guerras' na sua existência guerreira ("Hast fought thy whole life through"), ele 

aguarda agora de forma relutante a chegada da Morte ("Would rather fight, than rest") e 

faz o balanço de uma vida dedicada a combater a falsidade e o medo ("humbled 

Falshood – trampled Fear"). Parecendo identificar-se em certa medida com os 

sentimentos deste personagem desconhecido, Emily salienta de forma especial o 

paradoxo do grande apego à vida por ele aqui exibido: 

 

Nothing regrets to see thee go – / [...] And where thy heart has suffered so / 

Canst thou desire to dwell? // "Alas! The countless links are strong / That bind 

us to our clay; / The loving spirit lingers long / And would not pass away – " 

 

                                                 
54 "Aye there it is! It wakes to night", 6 de Julho de 1841. Cf. Roper e Chitham, p. 122 (a ênfase é nossa). 

Os editores referem que esta integração total do sujeito na própria Natureza se assemelha àquela 

reclamada para John Keats por P.B. Shelley em Adonais. Afirmam, além disso, que a natureza divina do 

universo e a sua reabsorção da alma depois da morte fazia parte das convicções dos filósofos estóicos. 

(Cf. Commentary, p. 253). Eles referem que Charlotte Brontë, na sua edição de 1850, escreveria a 

seguinte frase introdutória a este poema: "In these stanzas a louder gale has roused the sleeper on her 

pillow: the wakened soul struggles to blend with the storm by which it is swayed." (Id ibid., p.252). O 

falante deste poema poderá não estar necessariamente deitado, da mesma forma que é quase impossível 

identificar os interlocutores nele presentes. 



NA ENCRUZILHADA ENTRE O REAL E O IMAGINÁRIO – A POESIA DE INSPIRAÇÃO DÚBIA OU MISTA 

E A INCIPIÊNCIA DO PROCESSO CRIATIVO 

 587 

Mas ela contrapõe esta recusa natural do moribundo à inevitabilidade do destino final de 

todos os homens ("Look on the grave where thou must sleep"), que apenas têm de se 

resignar e aceitar a morte de forma corajosa e serena, tal como a derrota na batalha final 

("The long war closing in defeat, / Defeat serenely borne"). Este poema ilustra, assim, 

um dos dilemas centrais presentes na vida e na obra de Emily: embora a vivência 

terrena seja quase sempre dolorosamente sofrida, o sujeito não deseja mesmo assim 

trocá-la por uma vivência divina ou eterna.55 

 Uma outra composição de inspiração dúbia parece explorar o tema da morte sob 

uma perspectiva oposta à do poema anterior. "Warning and Reply" é também um 

diálogo entre dois falantes não identificados (ou então um monólogo dramático), em 

que o segundo dá a ideia de ser uma mulher e já não um homem – uma "doomed 

woman". O primeiro falante alerta-a para a inevitabilidade da morte e enfatiza os 

pormenores mais mórbidos desse estado ("In the earth [...] thou shalt be laid / A grey 

stone [...] over thee; / Black mould [...] to cover thee"), mas ela não parece muito 

incomodada com a tétrica previsão, mostrando-se mesmo desejosa de atingir a paz e a 

fusão do seu corpo com a natureza nele implícitas ("there is rest there / [...] when my 

sunny hair / Shall with grass roots twined be"). Assim, perante os argumentos de 

cessação de toda a alegria, amor e amizade com a chegada da morte ("But cold, cold is 

that resting place / Shut out from Joy and Liberty"), esta misteriosa falante contrapõe a 

sua crítica à frieza e falsidade do mundo dos homens ("Not so, here the world is chill / 

And sworn friends fall from me"). O desejo da morte por ela aqui inequivocamente 

exprimido é, por fim, encarado de forma sarcástica ou cínica pelo seu 'interlocutor' 

("Farewell then [...] heaven laughs above – / Earth never misses thee"). Emily usa mais 

este solilóquio para poder dramatizar as suas visões dualisticamente conflitantes da 

morte, como mera aniquilação ou como sublime libertação.56 

                                                 
55 "The evening passes fast away", poema escrito entre Outubro de 1842 e Fevereiro de 1843. Cf. Roper e 

Chitham, pp. 134-135 (a ênfase é nossa). Os editores fazem o seguinte comentário ao poema: "Begun in 

Brussels two weeks before EB left; completed at Haworth [...] Though 5-8 may be a comment on EB's 

experiences at Brussels, the poem declines (as usual) to be read as straightforward autobiography: the 

known facts scarcely explain 21-2 or 33-8. There are general and specific resemblances between this 

poem and AB's 'Self-Communion' […]" (Cf. Commentary, p. 256). 
56 "In the earth, in the earth thou shalt be laid", 6 de Setembro de 1843. Cf. Roper e Chitham, pp. 141-142 

(a ênfase dada é nossa, excepto a que está assinalada a 'negrito' que é da autora). Os editores referem que 

"There is nothing to link this poem with Gondal except its inclusion in B. [...]" (Cf. Commentary, p. 258). 

Stevie Davies faz o seguinte comentário: "The twining of 'sunny hair' with 'grass-roots' suggests the 

intricate pattern of the weaving of one life-form with another. [...]" (Emily Brontë: Heretic, Op. Cit., p. 

175). 
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 O poema que ela escreveria de seguida, intitulado "Hope", pode igualmente ser 

interpretado como um desabafo proferido por um personagem fictício ('gondaliano' ou 

outro) que se encontra realmente cativo numa masmorra, alimentando uma falsa 

esperança de libertação, ou então como a expressão personificada de um desespero mais 

pessoal ou real. O sujeito poético descreve, assim, a forma inconscientemente cruel com 

que essa entidade abstracta – sua única companheira ("a timid Friend") – observa o seu 

sofrimento diário sem pronunciar uma única palavra de conforto ("She sat without the 

grated den / [...] Whaching ... my fate [...] as selfish-hearted men"); mantendo uma falsa 

presença ao longo da sua vida e, por fim, partindo mesmo definitivamente, ela deixa-o 

só ("Like a false guard false whach keeping / [...] Went – and ne'er returned again!"). 

A metáfora alargada presente neste poema associa efectivamente as masmorras de 

Gondal e 'Gaaldine' à poesia mais obviamente figurativa de Emily, extrapolando-se para 

a conotação de uma total falta de esperança ou de expectativas na sua própria vida.57 

 Mas um dos poemas mais enigmáticos alguma vez escritos por Emily é "The 

Philosopher", também de inspiração profundamente dúbia. Trata-se novamente de um 

diálogo mas, desta vez, entre um vidente ("Seer") e um filósofo, em que este exprime o 

seu desejo de morrer ("O for the time when I shall sleep / Without identity") porque é 

incapaz de vislumbrar a mesma visão transformadora e reconciliadora àquele facultada 

poucos momentos antes. A primeira estrofe joga precisamente com o contraste entre o 

luminoso dia de Verão e o estado não-iluminado do filósofo ("Too long hast thou been 

dreaming / Unlightened"). E é, na verdade, de falta de luz ou de poder visionário que 

este pensador se queixa; a sua alma irrequieta ("Space-sweeping soul") anseia atingir a 

harmonia espiritual tão almejada, que não é propriamente a da religião convencional ao 

alcance dos restantes homens, totalmente incapaz de conter o seu desejo: 

 

No promised Heaven, these wild Desires / Could all or half fulfill – / No 

threatened Hell – with quenchless fires / Subdue this quenchless will! 

 

O filósofo parece estar assim, nesse momento, a viver um intenso conflito 

interno que divide e fragmenta o seu espírito e que dá a ideia de ser provocado pela 

                                                 
57 "Hope was but a timid Friend", 18 de Dezembro de 1843. Cf. Roper e Chitham, pp. 142-143 (a ênfase é 

nossa). De notar é a aliteração presente nos seguintes versos: "Even Sorrow saw [...] / Those sad relics 

scattered round – "(Id. Ibid.). Jill Dix Ghnassia, em Metaphysical Rebellion in the Works of Emily Brontë, 

afirma que a autora abdicou da esperança "as one of the pillars of Christianity" de forma deliberada: "[...] 

has liberated herself and emerges free [...] In rejecting hope and its corollary, salvation, Brontë lives in a 

state of metaphysical rebellion – she holds God responsible for the 'insane' order of creation, for suffering 

and death." (St. Martin's Press, New York, 1994, pp. 189-190). 
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presença de três entidades divinas conflitantes no seu sistema de crenças (obviamente 

pagão): 

Three Gods within this little frame / Are warring night and day – // Heaven 

could not hold them all, and yet / They all are held in me / And must be mine till 

I forget / My present entity –  

 

Em resposta aos lamentos deste homem, o vidente ou profeta descreve a sua visão 

revelatória de uma força espiritual potente e una – que nos parece representar o Deus 

cristão englobando a santa trindade – através da imagem simbólica dos três rios 

confluindo num só, mais vasto e brilhante: 

 

[...] three rivers ran / Of equal depth and equal flow – // A Golden Stream, and 

one like blood / and one like Sapphire, [...] they joined their triple flood / [...] 

The Glad deep sparkled wide and bright / [...] far more fair / Than its devided 

sources were! 

 

Ao ouvir este relato, o filósofo exclama ter sido esse o Espírito que ele sempre buscou 

por todo o lado mas que, infelizmente, nunca conseguiu encontrar para poder obter 

resposta às dúvidas que o dilaceram e o fazem desejar deixar de existir: 

 

[...] even for that Spirit, Seer, / Ive whached and sought my life time long / 

Sought Him in Heaven, Hell, Earth and Air / An endless search – and always 

wrong! // Had I but seen his glorious eye / Once light the clouds that wilder me, 

/ I ne'er had raised this coward cry / To cease to think and cease to be –  

 

Embora esta personagem não identificada possa ser de origem fictícia ou mesmo real 

(por exemplo, um velho filósofo estóico pleno de dúvidas existenciais), a sua situação 

específica parece indicar a presença de preocupações muito semelhantes a estas na 

mente de quem a criou.58 Stevie Davies afirma, por exemplo, que "Her poems' rigorous 

form only just hold their intolerable tensions together. A strain both cronic and acute is 

                                                 
58 "Enough of Thought, Philosopher", 3 de Fevereiro de 1845. Cf. Roper e Chitham, pp. 164-166 (a 

ênfase dada é nossa, excepto a que está assinalada a negrito que é da autora). "[...] the powerful imagery 

suggests a passionate identification with the 'space-sweeping soul' of the philosopher. [...] there are 

echoes of former themes here. The rejection of the conventional Christian heaven (and hell) in favour of 

the dreamless sleep of death [...]" (Cf. Barker, Selected Poems, p. 129). Os editores apresentam algumas 

pistas do que poderá ter inspirado Emily a escrever este poema: "[...] a volcano-lit landscape in John 

Martin's painting of 1812, 'Sadak in Search of the Waters of Oblivion'. [...] The painting was based on a 

story from Tales of the Genii, 'Sadak and Kalasrade'. The Keepsake for 1828 included an engraving of this 

painting, together with a quite different story, [...] 'The Deev Alfakir' [...] presents Sadak as a world-

weary philosopher, who is finally freed from the pains of consciousness by being thrown into the pool. 

An early poem by P.B. Shelley, 'Sadak the Wanderer' was also included. [...]" (Cf. Commentary, pp. 266-

267). 
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dominant [...] Such divisions [...] at once threaten the self with disintegration [...] and 

generate the energy which powers creativity." 59 

O interesse de Emily pelo tema obsessivo da morte (simultaneamente 

amaldiçoada e desejada) é novamente visível num outro poema de inspiração dúbia 

datado de 1845. "Death" é a única composição na qual a autora mantém a mesma 

metáfora alargada do princípio ao fim: a árvore representa o tempo, a sua raiz simboliza 

a eternidade, o ramo – que recupera de uma desfolhagem provocada pela dor e pela 

culpa, mas que acaba por ser destruído pela morte – parece ser o próprio sujeito poético. 

Não é fácil encontrar acontecimentos na vida de Emily que correspondam a estes; 

embora este poema não tenha sido incluído no manuscrito de Gondal, poderá de 

qualquer forma tratar-se de mais um lamento dedicado a Julius Brenzaida por Rosina.60 

O sujeito poético começa por pedir a essa entidade personificada – 'Death' – que volte 

para o levar também ("Strike again") visto que já terá levado alguém que ele amava, 

retirando-lhe assim toda a felicidade terrena ("When I was most confiding / In my 

certain Faith of Joy to be"). De seguida, através de uma metáfora alegórica em que a 

imagem da árvore é usada para descrever a acção do destino sobre o sujeito, é-nos dada 

a primeira explicação para esse desejo da morte ("Sorrow passed and plucked the 

golden blossom; / Guilt stripped off the foliage in its pride"). 

Mas o sujeito não se deixou abater totalmente pela dor e pela culpa pois possuía 

ainda dois tesouros – a Esperança e o Amor (entidades capitalizadas): "Hope was there 

and laughed me out of sadness", "Love and its own life had power to keep it / From all 

wrong". Foi apenas depois, quando uma entidade maléfica – a Morte personificada – se 

abateu sobre a sua felicidade, que o sujeito perdeu finalmente a esperança; aquilo que 

está implícito é que a morte lhe levou o ser amado ("Cruel Death, the young leaves 

droop and languish!") e que ele(a) próprio(a) deixou de querer viver. O sujeito pede, 

assim, à Morte que corte aquele ramo da árvore do tempo ("Time for me must never 

blossom more! [...] Strike it down"). A imagem final não deixa de ser bela, na medida 

                                                 
59 Cf. Stevie Davies, Emily Brontë: Heretic, Op. Cit., pp. 56-57. 
60 "Another lament, written only a month after ["Remembrance"], but viewing death with the bitterness of 

recent loss rather than with the softing effect of memory tinged with melancholy. The poem is also much 

less personal because the mourner's life is seen in terms of metaphor [...]. The poem is clearly a Gondal 

one, possibly relating to Julius Brenzaida's murder, but it is treated in a more philosophical manner [...] 

reflecting the maturity of her later style." (Cf. Barker, Selected Poems, p. 130). 
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em que aquele ramo derrubado irá alimentar precisamente a raiz da árvore que lhe deu 

origem – a Eternidade.61 

Poucos dias depois, Emily voltava ao mesmo tema em "A thousand sounds of 

happiness", onde nenhuma das personagens dramáticas presentes no poema – o falante, 

o carpidor e o(a) defunto(a) – podem ser identificadas, mas cujo contexto é tipicamente 

'gondaliano'. A lógica é muito semelhante à do poema anterior – o lamento pela morte 

de um(a) amado(a) e o desejo de a ele(a) se reunir na morte; mas este é falado na 

terceira pessoa (o que confere um maior distanciamento ao discurso) e por um 

personagem masculino e não feminino. O sujeito poético começa por realçar o contraste 

entre o envolvente natural e as circunstâncias da personagem: enquanto toda a natureza 

rejubila ("the sunshine glows / [...] the south wind blows / [...] Nothing without suggests 

dismay"), o amante enlutado sofre de forma agonizante com o desaparecimento 

prematuro do objecto amado ("Too truely agonized to weep / [...] sighs longdrawn and 

deep"). O sujeito sente-se de tal modo impotente perante esta cena de dor ("I would 

soothe – but can I call / The cold corpse from its funeral pall ") que resolve questionar a 

própria Morte sobre a estranha justiça da sua acção ("Why didst thou smite the loved the 

blest / The ardent and the happy breast") e, ao mesmo tempo, dirigir-lhe uma prece para 

que acabe de vez com o sofrimento desse homem ("In mercy launch one arrow more / 

[...] Grant him at last a quiet bed"). Longe de parecer um poema de amor e morte 

convencional, esta composição reflecte indirectamente (e de forma quase filosófica) 

sobre a infeliz condição humana, sobre a incongruência da morte em si mesma e sobre a 

tortura constante que ela exerce sobre aqueles que cá ficam: 

 

One hardly uttered groan – / [...] has hushed all vocal joy, / Eclipsed the glory 

of the sky / And made me think that misery / Rules in our world alone! // [...] O, 

Death, so many spirits driven / Through this false world, their all had given / To 

win the everlasting haven / To sufferers so devine – / [...] Life's conscious Death 

it wearies sore / It tortures worse than thee – 62 

 

                                                 
61 "Death, that struck when I was most confiding", 10 de Abril de 1845. Cf. Roper e Chitham, pp. 167-

168 (a ênfase é nossa). Barker também apresenta uma interpretação semelhante à nossa: "[...] she is a 

branch upon the tree of time, flourishing in the spring of youth, dying back in the autumn and winter of 

sinful maturer age but blossoming even brighter in the second May which is equated with the love [...]. 

However, at this very moment of fulfilment, death removed the loved one, leaving the mourner's life 

blighted and hopeless. The mourner appeals for death too, so that [...] her 'withered branch' will be lopped 

off the tree of life by nourishing 'That from which it sprung – Eternity.'" (Barker, Selected Poems, p. 130). 
62 "A thousand sounds of happiness", 22 de Abril de 1845. Cf. Roper e Chitham, pp. 170-171 (a ênfase é 

nossa). Os editores fazem o seguinte comentário: "['Death'] ... written twelve days before: a clear example 

of thematic continuity between Gondal and apparently non-Gondal poetry. [...] 'Life's conscious Death: 

cf. 'Life-in-Death' in Coleridge, Ancient Mariner, 193." (Cf. Commentary, p. 267). 
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 A força inescapável do destino é outro tema associado ao da morte. Ele está 

presente na primeira de duas composições bastante originais, que estão ligadas entre si e 

que descrevem duas crianças (A.E. e R.C.) com aparências e com destinos 

absolutamente contrastantes: uma é o exemplo típico da "doomed child" e a outra 

parece ser o exemplo da "blessed child".63 No primeiro poema, o aspecto ameaçador da 

natureza espelha exactamente a situação do trágico personagem, de tal forma que o 

paralelismo entre o céu encoberto e a sua existência ensombrada é completo: 

 

Heavy looms the dull sky, / Heavy rolls the sea – / And heavy beats the young 

heart / Beneath that lonely Tree – // Never has a blue streak / Cleft the clouds 

since morn – / Never has his grim Fate / Smiled since he was born – // [...] 

Frowning on the infant, / Shadowing childhood's joy 

 

A alma deste rapaz nunca foi iluminada por qualquer tipo de afecto e a sua existência 

arbitrária assemelha-se à de uma erva daninha, parecendo estar predestinada ao 

infortúnio dos excluídos da graça divina (o paralelismo com a natureza persiste): 

 

That sunless human rose! // Blossems, that the westwind / Has never wooed to 

blow / [...] Soul, where kindred kindness / No early promise woke / [...] Wither, 

Brothers, wither, / You were vainly given – / Earth reserves no blessing / For 

the unblessed of Heaven! 64 

 

 A segunda composição descreve o súbito aparecimento da outra criança naquela 

cena desoladora, o que motiva uma questionação por parte do sujeito poético (este 

poema desenvolve-se, assim, em forma de diálogo). De facto, esta personagem angélica 

("sunbright hair / And seablue, sea-deep eyes") parece encontrar-se completamente 

deslocada no cenário anteriormente descrito ("sullen skies"), mas a razão que a leva lá 

tem como motivação um sentimento altruístico ou solidário pelo outro jovem: 

 

I [...] Saw and pitied that mournful boy / And I swore to take his gloomy 

sadness / And give to him my beamy joy 

 

Ela assume-se, deste modo, não apenas como seu anjo da guarda no futuro mas também 

como alguém que poderá efectivamente alterar o seu destino marcado através do 

sentimento do amor ("Fate is strong – but Love is stronger / And more unsleeping than 

                                                 
63 "It has been assumed that 'A.E.' stands for the boy and 'R.C.' for the fair girl, though the reverse may be 

true. 'A.E.' may stand for Arthur Exina (...), Alexander Elbë (...) or 'Amedeus' [...] A male 'A.E.' appears 

in three poems by AB written between October 1945 and August 1846 (...). 'R.C.' does not appear 

elsewhere. [...]" (Cf. Roper e Chitham, Commentary, p.268). 
64 "Heavy hangs the raindrop", 28 de Maio de 1845. Cf. Roper e Chitham, pp. 171-172 (a ênfase é nossa).  
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angel's care"). Emily, pela voz desta personagem, não parece hesitar em atribuir ao 

Amor o papel exclusivo de vencedor na luta contra a força determinística do destino.65 

 A nota de esperança implícita no poema anterior não está presente em "Come, 

walk with me", em que a autora volta a explorar o sentimento de amor e/ou amizade 

entre duas pessoas. O contexto do diálogo entre o sujeito poético e a outra personagem 

não identificada poderá ser de inspiração 'gondaliana' ou pessoal, sendo inegável que 

possui algumas reminiscências do ambiente de Wuthering Heights (nomeadamente, a 

relação forte de amizade entre dois jovens e a sua comunhão com uma natureza tão 

indomável como os seus espíritos). O sujeito convida o outro a passear com ele, tal 

como o fizeram no passado ("We used to love on winter nights / To wander through the 

snow; / Can we not woe back old delights?"). Apesar do cenário estar agora muito 

mudado, pois os outros companheiros já desapareceram para sempre ("We were not 

once so few / But Death has stolen our company"), o sujeito pretende reatar essa velha 

relação através da comunhão com a natureza invernosa e nocturna ("The clouds rush 

dark and wild / They flock with shade our mountain heights"). Mas o outro demonstra 

que já não é possível voltar atrás, que o sentimento de amizade, depois de tantos anos 

negligenciado, dificilmente voltará a nascer ou a ser o que era no passado: 

 

Can Freindship's flower droop on for years / And then revive anew? / No, [...] 

Time parts the hearts of men –  

 

Apesar de algo ficcionada, esta reflexão de Emily sobre o efeito nefasto que a passagem 

do tempo tem sobre os afectos humanos poderá ter resultado igualmente da sua própria 

experiência nesse campo, visto que as ausências forçadas de Anne teriam conduzido a 

um arrefecimento substancial do relacionamento entre as duas irmãs.66 

                                                 
65 "Child of Delight! with sunbright hair", 28 de Maio de 1845. Cf. Roper e Chitham, p. 173 (a ênfase é 

nossa). Os editores comentam que "[...] the two [poems] have always been seen as a pair. The theme of 

two contrasted children, or young people, occurs three years earlier [...] The contrasted pair prefigures 

WH [Wuthering Heights] ... by the forsaken state of the boy (a parallel to both Heathcliff and Hareton) 

and the redemptive role of the fair girl (performed by the younger Catherine)." (Cf. Commentary, pp. 267-

268). Para Irene Taylor, "[...] these two children are less separate characters than aspects of one child's 

experience [...] Blakean 'Visionary forms dramatic', eternal principles perceived in human shape." (Op. 

Cit., p. 307, n. 30). 
66 "Come, walk with me", poema não datado. Cf. Roper e Chitham, pp. 197-198 (a ênfase é nossa). Esta 

composição faz lembrar um poema de inspiração 'gondaliana', "Song by Julius Brenzaida. To G.S." de 

1838 por nós já analisada, em que existe uma comunhão semelhante com a natureza e o afastamento 

definitivo entre Julius e Geraldine é igualmente visto em termos simbólicos. Mas ela lembra sobretudo 

um poema 'gondaliano' de Anne, "Z ---- 's Dream" (Setembro de 1846), na análise curiosamente fiel do 

sentimento de amizade entre dois homens e o seu subsequente afastamento. 
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 A mesma reflexão amarga sobressai de "Sleep not dream not", em que o sujeito 

poético (que poderá ser A.G.A. ou a própria Emily) se dirige a um rapaz (Amedeus ou 

Branwell) de forma quase profética, alertando-o para o facto de que os seus dias de uma 

infância feliz estão prestes a terminar e que a inevitável passagem do tempo apenas lhe 

trará sofrimento e dor ("Bliss like thine is bought by years / Dark with torment and with 

tears"). Ele sugere que esta criança está fatalmente condenada a passar de um estado 

abençoado para uma existência amaldiçoada: 

 

Too good for this worlds warring wild / Too heavenly now but doomed to be / 

Helllike in heart and misery 

 

Para além da ênfase reiterada na ideia fatalista da "doomed child", Emily parece abraçar 

a ideia romântica (presente em Wordsworth) de que a criança vem de Deus e é 

originalmente boa ("all devine / All full of God thy features shine / [...] holy child") mas 

que o mundo a vai gradualmente corrompendo ("by crime and sorrow tossed / Thy 

wandering bark is wrecked and lost"). De facto, é a sociedade dos homens a principal 

responsável por essa mudança ("Relentless laws that disallow / True virtue and true joy 

below"). O afastamento inevitável entre aqueles que se amam faz também parte desse 

processo e o próprio sujeito admite, por fim, ter-se afastado do caminho traçado por 

Deus ("I too depart I too decline / And make thy path no longer mine") e ser agora 

também ele vítima do pecado e do sofrimento que atinge fatalmente toda a humanidade 

("All doomed alike to sin and mourn").67 

 Os temas do fatalismo existencial e da corrupção da alma humana desembocam 

naturalmente no tema mais obsidiante de Emily: a morte. Assim, em duas pequenas 

composições de inspiração dúbia e não datadas (as últimas por nós aqui analisadas), ela 

explora a forma essencialmente arbitrária como esse espectro surge quando menos se 

espera e escolhe levar apenas quem ele quer. A primeira, "I'll come when thou art 

sadest", descreve – pela voz do próprio espectro – o momento crítico mais propício 

("evenings chilly gloom") para arrebatar a alma do sujeito no seu solitário recolhimento 

("Hid alone in the darkned room"): 

 

                                                 
67 "Sleep not dream not  this bright day", poema não datado mas provavelmente escrito em Julho de 1837. 

Cf Roper e Chitham, pp. 198-199 (a ênfase é nossa). Os editores referem o seguinte, a propósito dos 

intervenientes neste poema: "A A A: these inicials do not occur elsewhere. GQ [Gondal Queen] (...) 

suggests they refer to Amedeus (...) and identifies the speaker as A.G.A. 'by the poetic language of her 

self-excuse'." (Cf. Commentary, p. 273). 
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When the mad days mirth has vanishd / [...] when the hearts real feeling / Has 

entire unbiassed sway / [...] 'tis just the hour / The awful time for thee 

 

A morte aproveita-se, deste modo, da fragilidade e da receptividade afectiva do sujeito 

para se apoderar gradualmente da sua alma, um processo sensorial novo que vai 

preparando a chegada triunfante dessa poderosa mas temida entidade (notar o uso 

eficazmente dominante que Emily faz da primeira pessoa): 

 

[...] my influence oer thee stealing / greif deepening joy congealing / Shall bear 

thy soul away // [...] dost thou not feel upon thy soul / A Flood of strange 

sensations roll / Forerunners of a sterner power / Heralds of me 68 

 

 O segundo fragmento, "Strong I stand", poderá tratar-se da resposta do sujeito ao 

discurso anterior do espectro. Mas a arrogância e a misantropia aparentemente exibidas 

pelo falante – provavelmente um seguidor da doutrina estóica – são severamente 

rebatidas pelo espectro. O diálogo que se estabelece não passa de um pedido e de uma 

recusa: depois de mostrar o seu desprezo pela humanidade mesquinha que o hostilizou 

("I have borne / Anger hate and bitter scorn / [...] I contemn / All the puny ways of 

men"), o sujeito pede a esse espectro ("Shade of mistry") que liberte finalmente o seu 

espírito e o guie na sua nova existência ("Free my heart my spirit free / Beckon and I'll 

follow thee"), mas surpreendentemente ele indigna-se com o orgulho e a presunção 

desse simples mortal ("Thing of Dust"), apelidando-o de "False and Foolish" por se 

considerar superior aos seus humildes semelhantes ("Haughty men are naught to me"). 

É interessante notar neste discurso moralizador do espectro uma auto-crítica encoberta 

por parte da autora, conhecida pelo seu orgulho e rebeldia e também por uma atitude 

misantrópica. Por outro lado, a coragem e a determinação igualmente exibidas pelo 

falante ("Strong I stand and laugh to see / How mankind have fought with me") 

possuem ecos muito audíveis do credo neo-estóico de Emily presente em "No coward 

soul is mine".69 

 

                                                 
68 "I'll come when thou art sadest", poema não datado mas possivelmente composto em Novembro de 

1837. Cf. Roper e Chitham, p. 202 (a ênfase é nossa). 
69 "Strong I stand though I have borne", poema não datado. Cf. Roper e Chitham, pp. 207-208 (a ênfase é 

nossa). De acordo com aquele credo, "To be virtuous consisted [...] in following Reason undeterred by 

pain, pleasure, desire, or fear, emotions that belong to a lower level of existence." (Margaret Drabble, Op. 

Cit., "Stoicism", p. 949). De facto, esta entidade designada "Shade of mistry" no poema assemelha-se 

bastante ao elemento etéreo que os seguidores da doutrina estóica designaram "Providence, [...] a World-

Soul or immanent God." A alma humana é parte integrante dessa anima mundi, que faz com que os 

homens sejam todos irmãos ou iguais em pensamento (Id. Ibid.). 
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 As poucas composições de inspiração dúbia ou mista que Anne Brontë nos 

deixou (um total de nove poemas) são maioritariamente de dois tipos. Por um lado, 

temos poemas de amor de carácter autobiográfico mas assinados por personagens 

femininas fictícias desconhecidas no contexto 'gondaliano' ou, então, poemas de amor 

escritos com o propósito de serem inseridos nos seus romances (Agnes Grey e The 

Tenant of Wildfell Hall). Por outro lado, possuímos algumas composições mais extensas 

que são reflexões dialogadas de índole moral que dramatizam ou exploram as questões 

existenciais que mais preocupavam Anne. 

 O primeiro poema no qual se pode notar o carácter híbrido da sua escrita poética 

é "A Fragment" (mais conhecido como "Self-Congratulation"), que marca igualmente a 

transição da escrita 'gondaliana' propriamente dita para uma escrita ao mesmo tempo 

mais pessoal e natural, se bem que encoberta ainda pela utilização de um pseudónimo. 

De facto, esta composição escrita em 1840 (altura em que Anne completaria vinte anos) 

parece reportar-se à sua chegada a Haworth vinda de Blake Hall no final de 1839 e à sua 

presumível paixão pelo cura (William Weightman) recentemente contratado pelo seu 

pai, embora a ligação autobiográfica seja difícil de provar. No poema, uma conversação 

é estabelecida entre uma jovem (que é também a narradora que se assina Olivia Vernon) 

e outras pessoas designadas como "gentle friends" que a inquirem sobre a razão da 

mudança nela operada no que respeita ao cuidado súbito com a sua aparência e outras 

pequenas excentricidades: 

 

Then whence this change, and why so oft / Dost smooth thy hazel hair? / And 

wherefore deck thy youthful form / With such unwearied care? 

 

Ao que a jovem responde de forma evasiva que se trata apenas de uma mudança 

perfeitamente natural para alguém da sua idade ("I can but say / That childhood's 

thoughts are gone. / Each year its own new feelings brings"). 

No entanto, Olivia (ou, se quisermos, Anne) parece esconder habilmente as 

verdadeiras razões para tão profunda alteração na sua forma de pensar e sentir ("They 

could not read my secret thoughts / Nor see my throbbing heart"); assim, por detrás de 

um semblante aparentemente impassível e calmo, ela consegue esconder o fogo da 

paixão. Olivia mostra-se, além do mais, orgulhosa dessa sua capacidade de disfarçar o 

que lhe vai na alma ("the inmost workings of the soul"), especialmente porque a maioria 

das jovens não consegue ter esse controle sobre os seus sentimentos ("You might gaze 

on mine [face] / For hours and never know / The secret changes of my soul / From joy to 
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bitter woe") – daí o título do poema ser "Self-Congratulation". Como que para 

comprovar essa capacidade, ela descreve a sua atitude perante a proximidade 

momentânea e o subsequente afastamento do homem que ama ("approaching steps / Of 

one well known to me. // [...] He came not nigh – he went away"), de onde ressalta o 

contraste profundo entre o que ela sente na verdade e o que mostra na presença de 

outrem: 

 

There was no trembling in my voice, / No blush upon my cheek, / [...] But O my 

spirit burned within, / My heart beat thick and fast. 

 

Temos, portanto, uma oposição entre reacção interior e reacção exterior: enquanto que o 

coração e o pensamento percorrem em poucos minutos os vários estádios que levam da 

alegre expectativa à triste decepção ("The anguish of my drooping heart"), o semblante 

do sujeito permanece estoicamente inalterado ("They little knew my hidden thoughts / 

And they will never know").70 

 Um outro poema de amor de inspiração dúbia, intitulado "Lines Written at 

Thorp Green" (mais conhecido como "Appeal"), embora dentro da convencional 

separação entre amados da ficção 'gondaliana', parece reflectir uma experiência e uma 

emoção reais. Assim, segundo uma interpretação autobiográfica, Anne – então já em 

Thorp Green ao serviço dos Robinson – exprime neste poema a sua dor por se encontrar 

longe de Weightman e lamenta que ele não possa ir ter com ela. No entanto, a explosão 

sentimental aqui presente não se coaduna muito com a personalidade discreta de Anne 

(comprovada pelo poema anterior); de facto, a elevada concentração de vocábulos 

relativos ao sofrimento e à dor do sujeito ("weary", "woe", "weeping", "repining", 

"tears") poderá reflectir uma inspiração romanesca. Esta hipótese é corroborada pela 

existência de um poema 'gondaliano' de Emily (datado da mesma altura) – também 

intitulado "The Appeal" – que apresenta grandes semelhanças na situação, nas ideias e 

                                                 
70 "'Maiden, thou wert thoughtless once", 1 de Janeiro de 1840. Cf. Edward Chitham (ed.), The Poems of 

Anne Brontë. A New Text and Commentary, Macmillan Press, 1979, pp. 71-72 (a ênfase é nossa). O editor 

faz referência a alguns aspectos relevantes nesta composição: "This poem breaks with Anne's previous 

aims and methods. [...] Certainly the tone, though within an eighteenth-century convention, suggests 

direct experience. [...] its 1846 publication. Instead of the Gondal pseudonym we find a fresh one, 'Ellen', 

interestingly similar to the 'Helen' of TWH. / Anne's interest in the dialogue form, apparent in Gondal 

fiction from the start, is transformed here into almost naturalistic conversation. Vocabulary is intense 

beneath the bland poetic form, just as the 'Maiden' feels intensely beneath her bland exterior [...] 

''dissembling' as a credo [...] This meek exterior covering passion misled many, including Charlotte, into 

devaluing Anne." (Cf. Commentary on the Poems, Op. Cit., n. 9, p. 169).  
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até nos termos utilizados.71 Quer se trate de um poema pessoal ou ficcionado, Anne 

exprime em primeiro lugar o sentir do sujeito, que é um de profundo pesar perante a 

vida que lhe foi dado viver: "My heart is sick of woe" (primeira estrofe), "My life is very 

lonely / My days pass heavily" (segunda estrofe), "My hopes so often blighted" (terceira 

estrofe). Mas, além de lamentar a tristeza, a solidão e a falta de perspectivas, o sujeito 

chora também a ausência ou a demora do seu amado, de quem tem saudades e cujo 

amor ou afecto lhe poderia servir de consolo neste momento particularmente difícil: 

"Wilt thou not come to me? // Oh didst thou know my longings / For thee from day to 

day, [...] Thou wouldst not thus delay." Este 'apelo', apesar de melodramático, não deixa 

por isso de ser extremamente pungente tendo em conta a ausência de amor na vida 

pessoal da autora, deixando-nos uma impressão de forte intensidade emocional numa 

forma poética contida e disciplinada.72 

 Uma pequena composição inserida no primeiro romance escrito por Anne 

Brontë, Agnes Grey (1847), é também muito semelhante a anterior em estilo e conteúdo. 

De acordo com uma interpretação autobiográfica, o poema refere-se a Weightman e 

poderá ter sido escrito anos antes da sua inserção no romance; nele, Anne lamenta-se de 

novo por estar separada daquele que ela ama mas, desta vez, porque a família ou os 

patrões não a deixam vê-lo.73 Os traços pessoais do cura são referidos da mesma forma 

insistente que nos outros poemas a ele dedicados (nomeadamente, a voz e o sorriso): 

"that voice / My soul delights to hear", "that face / I so delight to see", "thy smiles". 

Segundo uma explicação romanesca, o sujeito poético é Agnes impedida de ver ou de se 

encontrar com 'Mr Weston', o cura por quem ela se tinha secretamente apaixonado, 

devido à intervenção maliciosa das suas pupilas; como escape para a sua infelicidade, 

Agnes resolve escrever alguns versos: 

 

                                                 
71 De facto, o poema de Emily ("If greif for greif can touch thee", 18 de Maio de 1840) é igualmente de 

inspiração dúbia, empregando um estilo similarmente contido e combinando expressões de tristeza e de 

solidão com um apelo a um amado para que regresse (ver a análise do mesmo feita anteriormente). 
72 "O! I am very weary", 28 de Agosto de 1840. Cf. Chitham, p. 75 (a ênfase é nossa). O editor afirma o 

seguinte: "It is worth comparing the terseness and economy of the poem with similar lines in No 2 where 

Zenobia is waiting for Alexander. [...] It seems likely that the poem reflects actual emotion and 

experience. " (Cf. Commentary ..., n. 11, p. 170). Juliet Barker parece ser de opinião contrária: "Since the 

separation of lovers was a constantly reiterated theme in Gondal poetry, it is more probable that the poem 

belongs to the fantasy world than to Anne's personal experience." (Cf. Selected Poems, p. 134). 
73 Durante a estada de suas irmãs em Bruxelas, Anne teria permanecido em Thorp Green devido aos 

argumentos apresentados por seu pai, sua tia ou Charlotte, embora pessoalmente ela tivesse preferido 

permanecer em Haworth perto de William Weightman. 
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'[...] cold and languid as the lines may seem, it was almost a passion of grief to 

which they owed their being'. [...] 

 

Para além disso, o carácter melodramático dos versos parece retirar-lhes a 

verosimilhança, podendo eles estar associados aos poemas consagrados por Anne a A.E. 

e Zerona e ao tema 'gondaliano' da separação entre dois jovens amados. Tal como no 

poema analisado anteriormente, o sujeito poético faz um desabafo desesperado perante 

aquele que ela ama e cuja ausência sente; só que, desta vez, é alguém exterior a eles que 

pretende privá-los da companhia um do outro: "They have robbed me of ...", "They will 

not let me ...", "And they have taken ...". Embora a composição faça lembrar o 

estereótipo dos amores contrariados 'gondalianos' e a sua fidelidade a toda a prova, ela 

apresenta igualmente muitas semelhanças com o romance de onde foi retirada; Agnes 

Grey comenta: 

'Yes, at least, they could not deprive me of that: I could think of him day and 

night; and I could feel that he was worthy to be thought of. Nobody knew him 

as I did; nobody could love him as I – could, if I might [...]' 74 

 

A última estrofe do poema parece resumir precisamente estes pensamentos da heroína: 

"Well, let them seize on all they can; – / One treasure still is mine, – / A heart that loves 

to think on thee, / And feels the worth of thine."75 

 Uma outra composição de inspiração dúbia, publicada em The Tenant of Wildfell 

Hall (1848), parece afirmar finalmente que uma separação, mesmo definitiva, entre 

Anne e Weightman nada pode contra a fidelidade do amor.76 O vocabulário usado neste 

poema é equivalente ao que a autora inclui nos outros poemas alusivos a Weightman: a 

voz, o olhar e o sorriso são novamente mencionados. No entanto, não existe nele 

nenhuma alusão à morte do amado; o desprezo e a frieza são as únicas causas 

apresentadas para o afastamento aqui descrito. Assim, a hipótese de que esta 

                                                 
74 Cf. Anne Brontë, Agnes Grey [1847], in Complete Novels of Anne Brontë, Harper Collins Publishers, 

Glasgow, 1995, Cap. 17 ("Confessions"), p. 461. 
75 "Oh, they have robbed me of the hope", poema não datado mas publicado em 1847 como parte 

integrante de Agnes Grey. Cf. Chitham, pp. 75-76 (a ênfase é nossa). O editor refere o seguinte: "The 

poem is similar in sense and style to No. 11 ['Lines written at Thorp Green'], with rhyme scheme abcb. 

The brevity is also similar, though the unrelieved mournfulness is absent. [...] the words 'seize' and 'rob' 

are unusually strong for Anne Brontë. [...] There are indeed some problems in interpreting this as one of 

the Weightman series; the question of the identity of 'they' ... is not easily soluble." (Cf. Commentary ..., 

n.12, p. 171). Juliet Barker é ainda mais peremptória: "This poem is clearly written in the character of 

Agnes Grey, just as other poems were written in the character of Gondal figures, and there is no evidence 

whatsoever to suggest that it was originally written about William Weightman, [...]" (Cf. Selected Poems, 

p. 139). 
76 Esta é uma interpretação autobiográfica sustentada essencialmente por autores como Winifrith Gérin, 

Harrison e Stanford e C. W. Hatfield. 
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composição se encaixa no enredo do próprio romance de onde foi retirada não pode ser 

posta de lado; mas a tristeza de um amor apenas correspondido pela indiferença também 

se enquadra numa inspiração de tipo 'gondaliano'. No romance, o poema é uma balada 

cantada por Annabela Wilmot a Lord Lowborough, mas na presença de Helen Graham e 

do homem que ela ama, Arthur Huntington: "The air was simple, sweet, and sad, it is 

still running in my head, – and so are the words".77 

 Na composição, a narradora despede-se do seu amado ("Farewell to thee!", 

"Adieu"), que é descrito como fisicamente belo e de espírito alegre ("O, beautiful, and 

full of grace!", "laughing eye", "joyous gleam"), mas afirma pretender conservá-lo na 

sua memória ("all my fondest thoughts of thee: / Within my heart ... still shall dwell", 

"Preserve, for aye, their memory"). Apesar de um amor aparentemente magoado ou não 

correspondido ("Contempt may wound, and coldness chill"), ela mantém a luz da 

esperança acesa e tem fé que o futuro lhe possa trazer uma felicidade renovada ("The 

hope with which I cannot part"; "Heaven, at last, / May answer all my thousand 

prayers"). Esta constância ou fidelidade no amor é, na verdade, típica de Anne e 

aparecia já nos seus primeiros poemas de inspiração 'gondaliana'.78 

 Um outro poema cuja inspiração poderá suscitar algumas dúvidas é "The 

Consolation", composto em Novembro de 1843. Elas resultam quase unicamente do 

facto da composição ser assinada por uma personagem fictícia ou 'gondaliana' 

desconhecida, Hespera Caverndel, pois os versos parecem ser de cunho pessoal (o que 

lhes confere um encobrimento muito ténue).79 Anne descreve inicialmente um cenário 

de Outono que está em consonância com a data do poema e com o seu próprio estado de 

espírito ("bleak woods", "damp ground", "fallen leaves", "cold wind"); mas a sua 

melancolia não é puramente sazonal – ela é agravada por um sentimento de isolação do 

resto da sua família e pelas saudades do calor e do afecto de sua casa. Ela descreve uma 

forma de compensação para o estado de exílio físico e psicológico em que se encontra: 

embora longe de casa e do afecto dos seus ("where'er I roam / Cold stranger glances 

                                                 
77 Cf. Anne Brontë, The Tenant of Wildfell Hall [1848], in Complete Novels of Anne Brontë, Harper 

Collins Publishers, Glasgow, 1995, Cap. 19, pp. 119-120. 
78 "Farewell to thee! but not farewell", poema não datado mas incluído no romance supra-citado. Cf. 

Chitham, pp. 76-77 (a ênfase é nossa). O editor afirma que "If [...] the poem is to William Weightman, it 

must have been written by September 1842. [...] The abab rhyme scheme is characteristic of poems 

written after 1842. / [...] It is interesting that once again poetry is linked with music here, as in the case of 

the hymns [...] " (Cf. Commentary ..., n. 13, pp. 171-172). 
79 Neste aspecto, de ser um poema pessoal com uma assinatura 'gondaliana', o poema assemelha-se 

bastante a "Self-Congratulation" (já analisado). 
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meet my eye"), pode recorrer, sempre que necessário, ao pensamento daquilo que lhe é 

familiar e querido ("this thought shall be / My hope, my comfort everywhere"), a 

'consolação' de ter um lar amigo ("There is a friendly roof [...] There is a fire [...]", "A 

home where heart and soul may rest"). Anne parece, assim, reflectir sobre a falta de 

calor humano e de companheirismo que caracteriza a sua vida profissional ("solitude 

endured too long"), por oposição ao ambiente afectuoso a que estava habituada em 

Haworth, onde reinam "mirth and truth and friendship". Do ponto de vista formal, 

nomeadamente na semelhança entre versos, o poema revela algumas influências de 

outros autores: em primeiro lugar, de Thomas Moore ("So, dark as I roam, in this wintry 

world [...]", "Some long-lost exile home!") e, em segundo, da própria Emily ("cold the 

wind [...] / With wild and melancholy moan").80 

 No início de 1845, Anne escreveria o seu único poema de inspiração 

deliberadamente mista. "Call me away", o primeiro de uma série de poemas de carácter 

pessimista, começa por descrever uma situação pessoal nas duas primeiras estrofes mas 

daí parte para a ficção 'gondaliana' propriamente dita.81 Escrita pouco depois de Anne e 

Branwell terem voltado a Thorp Green, a composição parece reflectir na verdade o 

relacionamento proibido entre seu irmão e Lydia Robinson, mas encoberto por um 

cenário 'gondaliano'. O sujeito poético (provavelmente Anne) faz um apelo quase 

desesperado ao seu interlocutor (Emily?) para que a ajude a deixar a realidade 

demasiadamente opressiva que a rodeia e a transporte em pensamento ao imaginário por 

ambas tantas vezes partilhado: 

 

Call me away; there's nothing here, / That wins my soul to stay; / Then let me 

leave this prospect drear, / And hasten far away. // To our belovèd land I'll flee, 

/ Our land of thought and soul, / Where I have roved so oft with thee, / Beyond 

the world's control. 

 

Deste modo, as duas primeiras estrofes representam uma ilustração do processo, tantas 

vezes ensaiado entre as duas irmãs, de refúgio na efabulação de Gondal. Este mundo 

                                                 
80 "Though bleak these woods and damp the ground", 7 de Novembro de 1843. Cf. Chitham, p. 94 (a 

ênfase é nossa). De facto, o editor chama a atenção para a influência do poeta Thomas Moore: "During 

the summer and early autumn Anne had been paying some attention to the poems of Moore. She bought 

her music manuscript book that year, and copied into it the poems, 'As down in the Sunless Retreats' (...) 

and 'But who shall see' (...) In the poem by Moore the word 'home' means 'heaven', but perhaps Anne had 

the poem subconsciously in mind as she wrote of her own home. " (Cf. Commentary ..., n. 25, pp. 177-

178). 
81 Muitos dos poemas de inspiração mista de Charlotte Brontë também partem do universo pessoal para o 

fictício, mas servem sobretudo para ela analisar o significado íntimo das suas 'criações'. Anne, pelo 

contrário, faz uso do imaginário 'gondaliano' para encobrir uma situação real. 
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imaginário é aqui claramente descrito como um espaço de partilha e cumplicidade entre 

duas pessoas unidas por um afecto invulgarmente forte, e que a expressão "Our land of 

thought and soul" poderia muito bem resumir; um mundo feito não apenas de 

pensamentos, mas também de sentimentos e emoções, onde a imaginação de ambas 

pode vaguear em total liberdade – "Beyond the world's control". Nesta viagem para essa 

terra fantástica, parece ser a interlocutora (Emily) a conduzir o sujeito (Anne) pela mão, 

estando a sua iniciativa revelada na expressão que serve de título ao poema, "Call me 

away"; este facto confirma o protagonismo que Emily sempre assumiu na efabulação 

'gondaliana', para a qual atraiu sua irmã. 

 Esta composição é particularmente interessante porque mostra a forma quase 

imperceptível como é feita a transição do mundo real para o mundo imaginário: na 

terceira e quarta estrofes, o sujeito situa-se já inequivocamente no cenário 'gondaliano', 

que vai descrevendo ("I'll sit and watch [...] snowy heights, [...] And yonder palace 

walls!") e, na quinta estrofe, introduz o primeiro personagem (A.E.?) na qualidade de 

observadora ("A youth both slight and fair, / Whose bright and restless azure eye / 

proclaims him known to care"). O poema apresenta, de seguida, um desabafo do jovem 

enamorado que lamenta a falta de apoio e de aconselhamento no seu caso de amores 

contrariados ("With none to comfort, none to guide"); o poema termina com um breve 

diálogo entre ele e "The lady of his soul" (Zerona?). Surpreendentemente, esta mostra-

se bastante mais corajosa e determinada ao tentar confortá-lo com a promessa de um 

amor imbatível ("Our foes [...] cannot thus divide / Such hearts as ours"), recusando 

deixar-se levar pela mesma dor que afecta o seu amado ("No fear our present bliss shall 

blast / And sorrow we'll defy"). Com esta troca dos tradicionais papéis masculino 

/feminino, Anne parece subverter sabiamente as expectativas românticas de quem lê; 

mas ela poderá ser igualmente um reflexo do envolvimento desigual e escandaloso de 

seu irmão Branwell com a sua patroa, Mrs Robinson, visto que existem aspectos 

coincidentes em ambas as histórias. No entanto, este poema é também a prova de que o 

subconsciente de Anne não conseguiu, apesar do desejo expresso no começo do poema, 

fugir totalmente à triste realidade ("this prospect drear") por ela então vivida em Thorp 

Green.82 

                                                 
82 "Call me away; there's nothing here", 24 de Janeiro de 1845. Cf. Chitham, pp. 107-109 (a ênfase é 

nossa). O editor faz as seguintes observações: "This is the first of a series of bleak poems written in early 

1845. [...] written on the first Friday after Anne and Branwell returned to Thorp Green, reflects in a 

Gondal setting the alleged Branwell-Mrs Robinson situation, [...] Seven-line stanzas occur in Shelley and 
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 Por volta do mês de Junho desse mesmo ano (1845), Anne escreveria um dos 

poemas mais extensos do seu repertório que, pelo seu carácter genérico e impessoal, se 

poderá incluir dentro da poesia de inspiração dúbia. "Views of Life" é uma verdadeira 

alegoria moral, em que a autora procura dramatizar as forças conflitantes ou antagónicas 

da vida: por um lado, fala a voz da experiência e, por outro, a da esperança. A forma 

dialogada do poema – ao estilo clássico – faz um apelo directo às faculdades de reflexão 

de Anne que, ao estabelecer o diálogo entre aquelas duas entidades personificadas na 

presença de uma terceira, a 'Juventude', pretende ilustrar um dos maiores dilemas 

humanos. Para além disso, o poema faz uso da habitual metáfora religiosa da travessia 

ou caminhada e ainda de outras imagens com base na simbologia natural ou 

meteorológica.83 

A Experiência assume o seu papel mais realista e pragmático da vida de uma 

forma bastante moralizadora e pessimista, advertindo para os perigos que advêm do 

entusiasmo juvenil, personificado pela Esperança: "So gilded by the glow of youth / Our 

varied life looks fair and gay, / And so remains the naked truth / When that false light is 

past away". Imbuída do habitual fatalismo brontëano, esta entidade apresenta dois 

exemplos da vida real para tentar convencer a Juventude a acreditar nela: a jovem mãe 

que em vão deposita todas as esperanças no seu primeiro filho, estando ele sujeito à 

corrupção e à morte inevitáveis; o jovem casal de namorados será igualmente posto à 

prova pelas terríveis adversidades da vida e sobretudo pela irreversível separação que a 

morte de um deles trará.84 

 Vendo que, depois de ouvir este discurso pacientemente, a Juventude prefere 

ainda assim acreditar nas promessas da Esperança ("[...] doubt sits smiling in his eye, / 

For ardent hope will still prevail."), a triste e vivida Experiência resolve expor o seu 

caso pessoal, tentando convencer o seu pupilo a não dar ouvidos ao canto de sereia da 

enganadora Esperança ("[...] thus she whispered once to me; / She told me in my 

                                                                                                                                               
at times in Clare; Emily Brontë has only two such stanzas; [...] The Gondal moon of the poem 

presumably reflects the Yorkshire moon; 24 January 1845 was a full moon." (Cf. Commentary ..., n. 36, 

p. 182). 
83 São de salientar as seguintes porque, de forma habitual nas Brontë, simbolizam a situação pessoal do 

sujeito: "Dull clouds remained of sombre hue, / [...] The sky grew dull and charmless too / That smiled so 

softly bright before" e "And when the sun too seldom beamed, / [...] And mists too dreary gathered 

round". 
84 Estes exemplos são especialmente significativos para Anne que, tal como suas irmãs, foi desde sempre 

mentalizada para o facto de que o Homem nasce para sofrer e o Amor para morrer. Mas eles são 

igualmente um reflexo da sua experiência pessoal – a degeneração da vida de Branwell e a morte 

prematura de sua mãe (Maria Brontë). 
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youthful days / How glorious manhood's prime would be"); depois de todos os seus 

sonhos se terem desvanecido sem uma única promessa de concretização ("one by one I 

saw them fade"), ela chegou à triste conclusão de que "hope was all a dream". No final, 

a Experiência adverte a Juventude de que a Esperança "will prove as false to thee, / 

Though sweet her words may seem". É chegada a vez da Esperança intervir a seu favor 

junto da Juventude, começando por apelidar a sua rival de "Stern Prophet" e afirmando 

que esta não poderá nunca extinguir o ardente entusiasmo da Juventude ("let it cheer 

him while it may"); a esperança conduz à própria fé em Deus ("point beyond the sky") e 

ajuda a percorrer o árduo caminho terreno ("hope the roughest path can cheer"), 

fazendo com que os nossos trabalhos e sofrimentos pareçam mais suaves ("hope itself a 

brightness throws / O'er all our labours and our woes"). 

 A mensagem de Anne para os seus semelhantes – e, de forma particular mas 

indirecta, para Emily – é a de que não adianta termos uma visão demasiado negativista 

da vida ("let us not enhance our doom") e que devemos apreciar plenamente o pouco 

que a vida nos oferece ("while we journey on our way, / We'll notice every lovely 

thing"). Enquanto vivos, "To memory and hope we'll cling"; depois da morte, "smiles 

that blessed shore / Where none shall suffer, none shall weep". Deste modo, Anne 

parece tomar partido pela Esperança, mostrando que a sua visão do mundo é ainda, por 

esta altura, intrinsecamente optimista. Ela acredita que a esperança que inspira as 

iniciativas humanas é um dos dons preciosos que Deus ofereceu aos homens. Este 

poema testemunha igualmente um dos poucos momentos em que a fé cristã de Anne se 

mostra inabalável ("... bliss shall reign for evermore").85 

 A simpatia instintiva de Anne pelo lado mais exuberante da adolescência e da 

juventude, demonstrada em "Views of Life" e em parte fruto da sua experiência como 

                                                 
85 "When sinks my heart in hopeless gloom", poema escrito em Junho de 1845. Cf. Chitham, pp. 115-119 

(a ênfase é nossa). O editor refere o seguinte: "[...] As in several of Anne Brontë's poems (...), Hope is 

regarded as a good quality in itself" (Cf. Commentary..., n. 42, p. 186). Existem grandes semelhanças 

neste tema com um dos capítulos de The Tenant of Wildfell Hall (32, pp. 198-199), nomeadamente as 

seguintes passagens (a ênfase é nossa): "... her speculations on the future are full of buoyant hope – so 

were mine once. I shudder to think of her being awakened, like me, to a sense of their delusive vanity. [...] 

what the world stigmatises as romantic, is often more nearly allied to the truth than is commonly 

supposed; for if the generous ideas of youth are too often overclouded by the sordid views of after-life, 

that scarcely proves them to be false". Mas este poema de Anne também se assemelha a algumas 

composições de Emily Brontë, nomeadamente a uma escrita em 17 de Maio de 1837 ("First melted off the 

hope of youth, / Then fancy's rainbow fast withdrew; / And then experience told me truth / In mortal 

bosoms never grew."), a um poema intitulado "Hope" (18 de Dezembro de 1843) e sobretudo um outro 

datado de 2 de Junho de 1845 ("Anticipation") na conclusão de que a esperança será concretizada na 

eternidade (embora as imagens da eternidade de Emily não sejam as cristãs convencionais usadas por 

Anne). 
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preceptora, sobressai novamente em "Fragment", um pequeno poema escrito no final 

desse mesmo ano, cujo contexto nos é desconhecido. Nele, Anne (supostamente) dirige-

se a um indivíduo não identificado que pecou gravemente na sua vida e que agora, 

abandonado por todos, lamenta essa sua acção; a situação por ela descrita lembra 

irresistivelmente a experiência de Branwell.86 De facto, o poema parece ser de origem 

autobiográfica, pois embora o título seja mais característico e usual em composições do 

tipo 'gondaliano', a referência a "the great Redeemer" não cabe nesse universo 

imaginário de índole mais acentuadamente pagã. Sendo assim, Anne revela aqui um 

quadro de sentimentos algo contraditórios em relação a uma situação que a toca 

pessoalmente e face à qual ela pretende manter um certo e justo distanciamento. Essa 

contradição está representada pelo paradoxo presente logo nos dois primeiros versos: "I 

mourn thee and yet rejoice / That thou shouldst sorrow so" (por um lado, Anne lamenta 

o sofrimento do interlocutor pois é-lhe chegada; mas, por outro, vê nesse sofrimento a 

justa penitência por pecados ou erros cometidos conscientemente). No entanto, e apesar 

de condenar a atitude do seu interlocutor ("... I join my voice / To bless the sinner's 

woe") e de reconhecer que algo mudou definitivamente entre eles ("earthly cords are 

riven"), ela sente o dever cristão de lamentar a sorte de opróbrio generalizado a que ele 

foi votado: 

 

Though friends and kindred turn away / And laugh thy grief to scorn, / [...] 

'Blessed are ye that mourn'. // [...] Man may lament the wondrous change / But 

'There is joy in Heaven'! 87 

 

Um dos últimos poemas escritos por Anne Brontë, e também um dos mais 

longos (vinte e sete estrofes), é "The Three Guides" (datado de 1847), cuja inspiração 

marcadamente didáctica e impessoal não é 'gondaliana', mas também não é 

propriamente pessoal ou autobiográfica. O poema lida, na verdade, com as filosofias 

antagónicas de três guias espirituais, os espíritos da Terra, do Orgulho e da Fé, um trio 

pouco ortodoxo. As primeiras nove estrofes consideram a proposta da Terra, que parece 

representar ou simbolizar um racionalismo exacerbado e insensível. O Espírito do 

                                                 
86 O editor faz o seguinte comentário: "It seems likely that the penitent in question is Branwell and the 

poem may thus indicate Anne's attitude to him at the time as well as suggesting that in Anne's 

understanding there was something indeed for Branwell to repent." (Cf. Commentary ..., n. 46, p. 188). 
87 "I mourn with thee and yet rejoice", poema escrito por volta de Setembro de 1845 e publicado em 1846 

com o título de "The Penitent". Cf. Chitham, p. 124 (a ênfase é nossa). Esta composição de Anne 

assemelha-se bastante aos "'doomed man' poems" de Emily Brontë, em especial a "'Well, some may hate 

and some may scorn" (com a diferença substancial de que em Emily qualquer tipo de moralização é 

considerada como fútil). 
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Orgulho possui, em contraste, poderes de êxtase e de sonho, sendo simultaneamente 

forte e aventureiro; ataca o sujeito poético, chamando-o tolo e cobarde. Nas últimas 

estrofes, Anne (assim se supõe) refuta os comentários deste, tecendo um elogio ao 

Espírito da Fé (que contém passagens reminescentes de "Lead, Kindly Light" de 

Newman). O poema dá igualmente ênfase à metáfora da vida como um caminho árduo, 

um aspecto muito presente na poesia de Anne entre 1847 e 1849. 

Esta composição, mais uma vez em forma de diálogo, é um dos melhores 

exemplos da poesia filosófico-didáctica de Anne Brontë; nela, a autora confronta os 

vários aspectos conflitantes da sua reflexão moral. Ela começa por caracterizar o 

Espírito da Terra como "stony-hearted", afirmando mais adiante que este é possuidor de 

um "heartless, cold grey eye" e de uma "harsh, droning voice", completados por um 

"Dull ... ear". Muito embora o próprio se caracterize através de expressões como 

"Wisdom is mine", "Firm, ... and sure", Anne não se deixa convencer por um espírito 

que define como "unbelieving, deaf and blind" e que menospreza como "Poor reasoner". 

Ao confrontar-se, de seguida, com o Espírito do Orgulho, Anne reconhece-lhe algumas 

qualidades, embora enganadoras: "Ecstatic joys [...] / ... powers almost divine. / But 'tis 

a false destructive blaze"; ao tentar atraí-la através do elogio de uma vida gloriosa e 

aventureira ("There's glory in that daring strife / [...] There's speechless rapture ..."), o 

Orgulho apenas consegue que ela ironize o seu entusiasmo elitista – "What transport 

must be theirs; / So far above their fellow men, / [...]" e condene o desastre a que tal guia 

acabará por conduzir os seus seguidores: "I have seen them downwards dashed, / Down 

to a bloody grave". 

O Espírito do Orgulho parece exibir características muitas vezes atribuídas a 

Emily e a personagens suas, tal como Heathcliff; é, assim, difícil não ver este poema 

como uma parte da crítica feita por Anne à obra de sua irmã, nomeadamente a "No 

coward soul is mine" e a "The Philosopher", em cujo espírito intelectualmente superior 

(embora pagão ou não crente) três entidades divinas também se guerreiam 

permanentemente. A rejeição desse guia é reminescente dessa crítica: "Bright as thou 

art, and bold, and strong, / [...] I abhor thy scoffing tongue – ".88 Anne pede, finalmente, 

                                                 
88 O editor faz o seguinte comentário a propósito da influência da personalidade de Emily na obra de 

Anne: "The stirring depth of this poem is likely to have had an effect on Anne, who might well regard it 

along with Wuthering Heights as a symptom of a personal disorientation on the part of her sister as 

serious as that which had by now led Branwell far towards ruin. In any case pride is a cardinal sin in 

Christian theology. [...] Emily was not submissive; her fierce pride reacted in such ways as witholding her 

'rhymes' when Charlotte wanted to publish them. This pride was one of the things which had disrupted 
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ao Espírito da Fé que lhe sirva de guia de eleição, identificando-se com ele em várias 

passagens: "Pride scorns thee for thy lowly mien", "Meek is thine eye and soft thy 

voice"; ela teoriza, assim, metaforicamente aquela que seria a influência mais perene da 

sua vida: "Thou pole-star of my darkest hours, / Affliction's firmest friend!". 

Neste poema de grande fôlego alegórico, Anne contribui indirectamente para o 

debate contemporâneo em torno da oposição entre as forças materialistas ou utilitaristas 

e as visões mais humanistas ou idealistas do mundo. Se nesta sua dramatização ela 

rejeita as primeiras como frias e sórdidas, também parece recusar as últimas como 

deificadoras do homem (incarnadas, talvez, num romantismo do tipo byroniano). Anne 

fala não apenas em seu nome, mas também em nome da consciência cristã em geral; na 

sua escolha de uma regra de vida, o Espírito da Fé é o único que poderá conduzir em 

última instância à Salvação.89 

 

Desta leitura analítica e sequenciada que procurámos fazer da poesia brontëana 

de inspiração dúbia ou mista e que nos colocou verdadeiramente na encruzilhada, isto é, 

no ponto de intersecção entre o Real e o Imaginário, podem ser extraídas algumas 

conclusões. Aquilo que se nos afigura como mais óbvio neste estudo é que as fronteiras 

entre os dois universos são bastante mais permeáveis do que à primeira vista pareciam 

ser e que o próprio processo criativo depende em grande parte dessa permeabilidade. 

Existe, de facto, uma tecedura muito fina de relações temáticas, cronológicas e 

ideológicas entre a poesia ficcionada e a poesia mais pessoal ou autobiográfica, um 

diálogo cruzado e constante – embora 'subterrâneo' – entre as vozes fictícias e as vozes 

reais de três mulheres-poetas. A caótica quantidade e variedade poemática com que 

somos confrontados é, no entanto, aparente ou enganadora, já que o que predomina 

sobre tudo o resto é um insistente e obsessivo chamamento, um Apelo do fundo da 

alma. De facto, os temas ou as ideias mais revisitadas ou recorrentes nos poemas de 

inspiração fictícia, pessoal ou mista são muito poucos – resumem-se ao amor, à morte, 

                                                                                                                                               
their previous communion; Anne saw its 'destructive blaze' exhibited in [...] Emily's intractability. / On 

this view, one of Anne's aims in writing 'The Three Guides' was to explore her own understanding and 

clarify her reaction to such opaque works as 'The Philosopher'. Keeping the element of triple spirits from 

Emily's poem she attempts an answer both rational and poetic. [...]" (Cf. Introduction, pp. 37-38). 
89 "Spirit of earth! thy hand is chill", 11 de Agosto de 1847. Cf. Chitham, pp. 144-150 (a ênfase é nossa). 

O editor salienta o facto quase inédito de este poema ter sido o único (à excepção da selecção para os 

Poems de 1846) a ser publicado enquanto Anne foi viva: "Published in the August 1848 edition of 

Fraser's Magazine (Vol 38, No 224, pp. 193-5)". Cf. Commentary ..., n. 56, p. 193. Ver também Anexo J 

para uma reprodução do manuscrito original. 
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ao exílio e à visão fantasista – e convergem precisamente nesse apelo em uníssono da 

alma feminina. São sobretudo poemas de desejo e de busca, mas também de rejeição e 

de aniquilação, que parecem interpelar o leitor e subverter as suas expectativas, 

questionando simultaneamente os tradicionais papéis femininos e as nossas estratégias 

interpretativas. 

A essência poética das Brontë reside nessa confluência de temas, aparentemente 

simples mas de implicações míticas, e de processos criativos baseados na rescrita, na 

ficcionalização, na dramatização e na conversação (no diálogo ou no monólogo), formas 

naturalmente subversivas. Deste modo, a lírica brontëana incorpora os seus aspectos 

tipicamente visionários e criativos numa espécie de reflexão, embora inconsciente ou 

indirecta, sobre o processo da escrita poética. Quer se trate de descrever uma forte 

ligação afectiva ao seu imaginário (como no caso de Charlotte), de fazer uso de um eu 

lírico fictício para exprimir o fatalismo da sua existência humana (como acontece com 

Emily) ou então para condenar ou moralizar o seu semelhante (como é o exemplo de 

Anne), a poesia é o instrumento de eleição. A vida, a morte, o sonho e o amor 

percorrem tanto o real como o imaginário destas três irmãs, são interesses ou 

preocupações obsessivamente constantes na lírica brontëana como um todo, mas que 

dialogam e se questionam mutuamente.  
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Apesar do seu âmbito alargado e também da sua extensão, este nosso trabalho 

não pretende de forma alguma encerrar o debate em torno quer da plurifacetada lírica 

brontëana quer em torno dos conceitos polissémicos de visão e de criação. 

O termos optado por uma abordagem de conjunto, isto é, mais globalizante da 

obra poética das Brontë e das noções teóricas que lhe estão subjacentes, em vez de nos 

restringirmos a uma só autora ou a um só aspecto da sua obra, explica-se sobretudo pela 

necessidade de descoberta da sua essência-base ou do seu quadro articulador 

fundamental por nós sentida. Foi, do mesmo modo, o desejo de compreender as 

motivações que estiveram na origem da efabulação poética realizada em simultâneo 

pelas três irmãs que nos levou a fazer uma análise tão detalhada das suas vidas, no 

decorrer das quais as questões sobre a visão e a criação do poeta são repetidamente 

levantadas. 

Gostaríamos ainda de ter alargado este debate aos romances que as Brontë 

escreveram, e que possuem muitas ligações temáticas, estruturais e linguísticas em 

relação aos poemas, mas essa ambição não cabia no âmbito de um trabalho deste género 

e teve, por essa razão, de ficar adiada para uma futura oportunidade. Adiado ficou 

igualmente o projecto de dar a conhecer o conjunto da obra poética e dos escritos 

juvenis, ainda não explorados, de Patrick Branwell Brontë, cujo mérito justificaria por si 

só uma outra tese. 

 

Resta-nos, neste momento, a derradeira tarefa de fazer uma exposição sumária 

de todos os assuntos que foram sendo aflorados ao longo deste trabalho e que nos 

servirá igualmente de reflexão final sobre a aventura verdadeiramente brontëana que 

decidimos empreender há cinco anos atrás. 

Assim, como o nosso objecto de estudo era a poesia, começámos numa primeira 

parte por tentar defini-la e traçar a evolução do conceito de poética; compreendemos 

que a poesia não é uma simples instância de arte verbal, mas a capacidade por esta 

possuída de produzir em nós uma reacção intelectual e afectiva; a sonoridade estudada 

do poema alia-se, deste modo, à sua grande densidade semântica – algo que pudemos 

constatar especificamente na lírica brontëana. Mas desta sobressai igualmente uma 
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'poética', na medida em que nos parece propor uma reflexão sobre a própria poesia, 

sobre a actividade criativa propriamente dita; para as Brontë, que se inserem numa 

tradição expressiva ou romântica, o poema é assim o veículo ideal de revelação 

transcendental do pensamento, da imaginação ou da visão iluminada. Os seus escritos 

enfatizam a importância do génio natural do poeta, da inspiração e da espontaneidade 

emocional; aquele é, ao mesmo tempo, um vidente e um criador. De facto, ao criarem os 

universos imaginários de Angria e Gondal – ficções poéticas alternativas ao mundo real, 

Charlotte, Emily e Anne como que actualizam o modelo heterocósmico de Baumgarten 

ou a poética dos mundos possíveis de Breitinger. 

O ponto de partida é sempre a visão inspirada do poeta – quer ela seja a simples 

percepção pelos órgãos da vista, quer a forma pessoal de sentir ou compreender o real, 

quer ainda a transfiguração ou representação imaginária; a lírica brontëana incorpora de 

forma inédita e quase indissociável os três sentidos documentáveis de visão. Além do 

simples e descritivo olhar do artista plástico, as Brontë fazem frequentemente uso nos 

seus poemas do olhar filosófico, mais crítico ou interventivo, e sobretudo do olhar que 

quer transcender o real, visionário ou fantástico; olhares que, por vezes, se aliam e se 

entrecruzam, assumindo um sentido quase mítico. Já num estádio intermédio entre o 

acto visivo e o acto criativo propriamente dito, pudemos detectar em muitos textos a 

presença constante e obsessiva do sonho ou do devaneio, que despoleta uma mera 

ficção alternativa ou esboça um momento revelatório de maior significado. 

O ponto de chegada é, assim, a criação, que é algo mais que o produto da visão 

inspirada do poeta; não apenas o poema físico que dela resulta ou a própria efabulação 

que lhe deu origem, mas a metáfora criadora central – uma ideia definidora que parece 

percorrer a lírica brontëana como um todo. Deste modo, a criação artística começa por 

ser a invenção de personagens poéticos fantásticos a partir do nada, depois é tema 

privilegiado e obsessivo na poesia emulativa inicial – a dolorosa reflexão sobre a 

incapacidade de exprimir a visão pessoal ("I was darkling left, / All in the cold and 

gloomy night / Of light and hope bereft.") e é, por fim, uma análise mais profunda e 

amadurecida do significado da imaginação ou da fantasia. Para Charlotte Brontë, tal 

como para Joseph Addison, a imaginação é uma faculdade produtiva, reprodutiva e 

projectiva, mas está (tal como para Edward Young) sobretudo ligada à originalidade e 

ao génio divino e inescrutável do poeta ("An author who has shown his book to none, 

[...] but fabricated it darkly in the silent workshop of his brain"). Para Emily, que possui 
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uma perspectiva diferente, a imaginação resolve todas as contradições do espírito 

humano e do espírito da natureza, não é apenas um princípio psicológico ou artístico 

(como para Charlotte) mas um princípio metafísico e unificador da mente e do espírito, 

do ser e da natureza. 

Mas, tanto para estas como para Anne Brontë, é principalmente através do sonho 

ou dos estados sonhadores que ocorrem em determinadas condições – momentos de 

êxtase ou de inspiração suscitados por uma música, uma recordação ou um cenário 

natural – que a imaginação criadora tende a manifestar-se ("I closed my eyes against the 

day / And called my willing soul away", disse Anne; "I took my heart to me / And we 

together sank into a reverie", afirmou também Emily). Será o sonho ou a fantasia, em 

última instância e qual visitante sobrenatural, a revelar-lhes a unidade da noite e do dia, 

da vida e da morte, da consciência e do inconsciente: "My soul delivered to thy might / 

Shall fleet to realms divine. / Where the dream in the darkness lies shrouded and grey". 

Esta realização imaginária desempenha, assim, frequentemente o papel de ficção 

compensatória de desejos reprimidos ou recalcados no contacto com o real. 

 

A lírica brontëana é também muito feminina e exploratória, no sentido em que 

procura dar voz a esses desejos e preocupações que dilaceram e dividem a sua alma, 

nomeadamente os relacionados com a própria escrita, com o estatuto da poetisa e com a 

criatividade, mas não só. Comparemos o desabafo de Emily,  

 

I could not speak the feeling / [...] O why has heaven / Denied the precious gift 

to me / The glorious gift to many given / To speak their thoughts in poetry [...]? 

 

 ao de Anne, "I had no power to speak, / I might not speak a single word; / [...] Died in a 

voiceless whisper on my tongue". 

Deste modo, ela insere-se naturalmente numa tradição de escrita poética 

feminina que vem, pelo menos, desde o século XVIII (se não mesmo do século XVII): 

desde Aphra Behn e Anne Finch, passando por Felicia Hemans e Letitia Landon, a 

Elizabeth Browning e Christina Rossetti. A análise do contributo dos estudos feministas 

para um melhor conhecimento e avaliação dessa tradição revelou-nos a existência de 

muitos padrões semelhantes no pensamento, nos temas, nas metáforas utilizadas e na 

linguagem poética das diversas autoras. Por sua vez, a leitura dos poemas de algumas 

destas poetisas deu-nos a conhecer um diálogo intenso e ansioso sobre a natureza e os 

custos da arte poética, assim como o conflito entre esta última e as virtudes domésticas. 
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A ideia de "home" como um lar-prisão ou um paraíso perdido, o tom dominante de 

perda e de infortúnio, o amor feminino como um monumento a algo perdido, a natureza 

como uma amiga ou irmã, cujos poderes vitais a poetisa deseja partilhar, são elementos 

românticos femininos também presentes na obra das Brontë. 

No entanto, a linguagem poética de Charlotte, Emily e Anne Brontë é mais 

vitoriana do que romântica devido essencialmente à sua intrínseca complexidade, que 

deriva de um elaborado jogo de ambiguidades e contradições. Isobel Armstrong sugeriu 

que esta duplicidade, em que a mente como que estabelece um diálogo com ela própria, 

deu origem ao 'poema duplo' (ou monólogo dramático): a expressão lírica íntima 

assume simultaneamente uma forma dramática como encobrimento. Este 'novo' poema 

vitoriano usado pelas Brontë parece, com efeito, exprimir melhor as tensões latentes no 

seu pensamento, mostrando-se além disso mais subversivo ou questionador em relação 

à realidade que as circundava. Mas, através desta forma, elas põem igualmente em causa 

a ideia generalizada de que a poesia feminina era abertamente sentimental e 

autobiográfica (como os "annuals" e "albums" da época faziam crer). 

As principais metáforas poéticas que caracterizam a escrita feminina deste 

período, assim como a de períodos anteriores (da qual as Brontë são, apesar de tudo, 

herdeiras), surgem frequentemente na lírica brontëana, mas não sem uma alteração 

significativa. "Home" passa a implicar simultaneamente o refúgio do imaginário e o 

aprisionamento da mente feminina; o 'cativeiro' por motivos políticos passa a 

representar a condição extrema de desintegração resultante de coacções exercidas sobre 

a consciência feminina; a 'corda musical' que vibra com o ar já não é apenas a emoção 

que ressoa no interior da alma feminina mas a própria figura da poetisa e o símbolo da 

sua criatividade; a procura de uma "impassioned land", não só como espaço para a 

expressão emotiva mas como lugar alternativo onde a mulher se sinta uma viajante 

através da imaginação; e, finalmente, o uso da 'máscara' não tanto para encobrir o 

íntimo mas para o revelar e analisar as diferenças entre exterior e interior. 

Ao fazermos o posicionamento histórico e crítico da lírica brontëana tivemos, 

por isso, de ter em conta não apenas a sua herança tipicamente romântica mas também o 

seu enquadramento vitoriano específico. As diversas antologias a que recorremos para 

efectuar esta análise deram-nos conta, por um lado, da existência de um grande 

desequilíbrio na divulgação da obra poética das três Brontë (à de Emily é conferido um 

destaque bastante maior que à de Charlotte ou de Anne) e, por outro, da tentativa 
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arbitrária de classificação da mesma sob as designações aproximativas de "post-

romantic" ou de "early Victorian". Para que pudéssemos verdadeiramente situar esta 

obra no seu contexto era necessário confrontá-la com a experiência pessoal de outras 

poetisas contemporâneas por meio de um breve, e necessariamente superficial, estudo 

comparativo. Este revelou-nos vivências muito semelhantes (à excepção da pouca 

longevidade das Brontë) como mulheres e como poetas e também alguma partilha de 

interesses e preocupações; mas a descoberta mais surpreendente foram as afinidades 

temáticas com a lírica brontëana: nomeadamente, o sentimento de reclusão, o desejo de 

evasão e a comunhão com o mundo natural. Isto levou-nos a concluir que as Brontë 

foram efectivamente mulheres do seu tempo, divididas entre o desejo de auto-

preservação e o impulso libertador ou emancipador. 

 

Esta conclusão veio a confirmar-se na segunda parte do trabalho, através da 

investigação aprofundada que fizemos sobre a vida, a obra e os tempos dos Brontë de 

Haworth, o indispensável ponto de partida para uma análise conscienciosa da lírica 

propriamente dita. Num primeiro momento, avaliámos a importância dos anos 

formativos e criativos da infância e da juventude, nomeadamente na criação dos mundos 

imaginários de Angria e Gondal, na estreita colaboração literária entre irmãos e no 

progressivo despertar da veia poética. Num segundo momento, procurámos salientar a 

influência da estada de Charlotte e Emily em Bruxelas nas suas obras respectivas e a 

relevância dos devoirs para uma melhor compreensão da forma de pensar de cada uma. 

No terceiro momento, chamámos a atenção para a descoberta dos poemas manuscritos 

de Emily e para o esforço de publicação de uma colectânea conjunta por parte de 

Charlotte, mas também para o aparecimento e sucesso quase imediato dos primeiros 

romances das três irmãs e as mortes prematuras de Emily e Anne. Por fim, descrevemos 

o percurso solitário e breve que levou Charlotte ao reconhecimento como romancista e, 

pouco depois, à morte. Este estudo foi igualmente imprescindível para que pudéssemos 

constatar de perto a importância de todo o ambiente geográfico, familiar, social e 

político na produção poética destas autoras. 

 

 Como seria de esperar, o conjunto constituído pelo corpus total da lírica 

brontëana revelou-se inicialmente desorganizado do ponto de vista cronológico e 

temático, fragmentado do ponto de vista textual e de leitura muitas vezes impenetrável; 



UMA TRILOGIA DE ESCRITA POÉTICA: VISÃO E CRIAÇÃO EM CHARLOTTE, EMILY E ANNE BRONTË 

 

 616 

consequentemente, a tarefa interpretativa e organizativa que nos tínhamos proposto 

afigurou-se-nos como verdadeiramente temerária ou mesmo sobre-humana. À intrínseca 

complexidade semântica de grande parte dos poemas, juntou-se a dificuldade 

suplementar da determinação exacta dos seus contextos, agravada pela coexistência de 

dois universos poéticos paralelos e pela infinidade quase alucinante de temas abordados 

em comum e em separado pelas três irmãs. 

Assim, para que pudéssemos extrair os benefícios desejados da nossa análise foi 

necessário, em primeiro lugar, proceder à separação dos poemas que nos pareciam ser 

de contexto fictício ou puramente imaginário e, em segundo lugar, à sua ordenação 

narrativa e cronológica. Esta actividade assemelhou-se em muito à reconstituição de 

uma antiga manta de retalhos ou de um quebra-cabeças especialmente complexo, a que 

faltassem mesmo assim alguns pedaços ou peças fundamentais, reflectindo o carácter 

lacunar e fragmentário de muitas composições. Embora o resultado final tenha sido 

agradavelmente surpreendente, ele foi mais bem sucedido nuns casos do que noutros 

devido precisamente à falta de informação. Se para a compreensão dos poemas de 

Charlotte pudemos contar com o precioso contributo das narrativas 'angrianas' 

imaginadas em colaboração com Branwell, o mesmo não aconteceu com os poemas 

'gondalianos' quer de Emily quer de Anne, para os quais não existe qualquer suporte 

narrativo ou de outra espécie. 

 A acrescer a estas dificuldades, esteve a indeterminação dos contextos 

especificamente pessoais de muitos poemas, em especial os de Emily pois sabemos 

muito pouco acerca da sua vida e das suas aspirações individuais. Visto que os grandes 

temas-base abordados nos universos pessoais e fictícios são muitas vezes os mesmos (o 

amor e a morte, a reclusão e a imaginação) e as diferentes composições nem sempre são 

facilmente contextualizáveis do ponto de vista efabulatório ou autobiográfico, foi 

gradualmente surgindo uma outra classe de poemas: os de inspiração dúbia ou 

indeterminada e os de inspiração híbrida ou mista (estes últimos misturando elementos 

do real e do imaginário de forma deliberada). Esta descoberta foi, para nós, fascinante 

pois ajudou-nos a encontrar os elos que unem o real e o imaginário brontëano nos 

poemas e a pôr a nu as condições ou mecanismos que despoletam o processo criativo ou 

compositivo (nomeadamente, através da rescrita, da ficcionalização, da dramatização e 

da conversação dialogada ou monologada). 
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Se na obra de Charlotte detectámos uma quebra ou mudança de percepção na 

passagem do imaginário para o real, já que a sua visão necessitou a partir de 

determinado momento de se libertar do poder tiranizante do fantástico para que pudesse 

abordar de forma mais sóbria e realista os desafios que o mundo premente do real lhe 

colocava, a obra de Emily exibiu sobretudo um continuum entre os dois universos, pois 

a sua visão foi amadurecendo dentro do contexto, ou pelo intermédio imaginativo e 

criativo, de Gondal, no sentido de um abandono gradual do lirismo predominante em 

favor de uma escrita mais crítica e empenhada. Ela evoluiu da simples e iniciática visão 

da natureza, do sonho fantasista ou da reverie inspiradora ou criadora para um estádio 

de profundo insight ou de revelação filosófica. A obra de Anne procurou acompanhar 

de perto a de Emily, mas sem nunca abdicar da sua própria e íntima abordagem do real, 

deixando reflectir de forma mais ou menos serena e directa a sua experiência pessoal. A 

sua visão foi evoluindo da esfera naturista ou fantasista da infância para o domínio mais 

real da sua felicidade como mulher adulta e, finalmente, para um estádio superior de 

visão-revelação religiosa. Para Charlotte, cuja veia poética se encontrava há já algum 

tempo moribunda, a morte inesperada das suas irmãs veio assinalar o término oficial da 

trilogia criativa. 

Deste modo, pudemos concluir no final do capítulo dedicado à lírica de 

Charlotte, Emily e Anne Brontë que daquela complexa rede de relações temáticas e 

estruturais entre poemas fictícios, pessoais e mistos sobressaía uma imagem esbatida 

mas insistente de um trio poético unido por uma forte cadeia afectiva e imaginativa. 

Além de nos darem um retrato altamente evocativo da vida das autoras em Haworth 

("Why did they send me so far and lonely, / Up where the moors spread and grey rocks 

are piled?"), eles oferecem-nos uma imagem poderosa e invulgar do mundo da 

imaginação como um refúgio e um prazer partilhados: "Just us and those we've famed in 

dreams, / Our own divine creations, [...]". São poemas de desejo e de busca, de recusa e 

de aniquilação, de cujo diálogo cruzado e questionador emerge um apelo em uníssono 

da alma feminina: "Call me away; There's nothing here that wins my soul to stay [...]". 

Este apelo consiste, quanto a nós, numa subtil chamada de atenção para as 

limitações ou restrições impostas ao pensamento criador da poetisa, quer elas 

provenham de fontes interiores (uma profunda insatisfação existencial) quer de fontes 

exteriores ao sujeito (todas as coacções da sociedade dos homens); "[...] what in all this 

is there to remind me of the divine, unseen land of thought?", perguntou-se Charlotte 
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mais do que uma vez. Assim sendo, a lírica brontëana no seu conjunto parece apelar a 

uma mudança radical na forma de encarar a criatividade feminina. 
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Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução da capa do volume original de Poems 

by Currer, Ellis and Acton Bell (1846), 
guardado no 'Brontë Parsonage Museum' de Haworth. 

 

 



Anexo B 

 

 
 

Reprodução de uma fotografia com paisagem representativa 

da região de charnecas que rodeia Haworth (Top Withens) 
(ver Tom Howard, Brontë Country, Regency House Publishing Ltd., 1995, p. 64). 

 

 

 
 

Reprodução de uma fotografia recente do ‘Brontë Parsonage Museum’ – o Curato 

agora transformado em museu – e do velho cemitério de Haworth (fotografia da autora). 



Anexo C 

 

 

 

Reprodução da primeira parte de um fragmento manuscrito respeitante a 'Angria' da autoria de Branwell Brontë  

e datado de 20 de Outubro de 1837 (Catalogue of the Bonnell Collection, The Brontë Society, Haworth 1932). 



Anexo D 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reproduções de duas aguarelas da autoria de Emily Brontë: “Keeper – from life" e "Nero", 

datadas respectivamente de 24 de Abril de 1838 e de 27 de Outubro de 1841 

(ver 'Plate Section', gravuras III e VI, presente em Alexander and Sellars, The Art of the Brontës,  
Cambridge University Press, 1995). 



Anexo E 

 

 

 

 

 

 

Reprodução de uma pintura a óleo das três irmãs Brontë, conhecida como "The Pillar Portrait", 

da autoria de Branwell Brontë e datada de cerca de 1834  

(ver 'Plate Section', gravura XXIV, de Alexander and Sellars, The Art of the Brontës, 1995). 

 

 

 

 



Anexo F 

 

 

Reproduções de duas aguarelas da autoria de Charlotte Brontë  

e datadas de cerca de 1834: "King of Angria, Duke of Zamorna"  

e "The Maid of Saragoza". Esta última é uma cópia de uma gravura  
de William Finden que se adapta bem à descrição que Charlotte faz de 'Mina Laury'  

(ver Christine Alexander, Charlotte Brontë's High Life in Verdopolis,  

The British Library, 1995, 'Plates 3 and 10'). 

 



Anexo G 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução de um retrato do reverendo William Weightman da autoria de Charlotte Brontë:  

um esboço a lápis datado de Fevereiro de 1840 

(ver Alexander and Sellars, The Art of the Brontës, 1995, 'Plate XLIX'). 
 

 



 

Anexo H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução do mapa da 'Glasstown Confederacy' elaborado por Branwell Brontë 
entre 15 de Dezembro de 1830 e 7 de Maio de 1831 

(ver Juliet Barker, The Brontës, Phoenix Giants, 1994, p. 981). 

 

 

 



 

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução de uma gravura a lápis da autoria de Anne Brontë,  

intitulada 'What you please' e datada de 25 de Julho de 1840 
(ver Alexander and Sellars, The Art of the Brontës, 1995, 'Plate LI'). 

 

 



 

Anexo J 

 

 

 

 

 

 

Reprodução da primeira página manuscrita do poema de Anne Brontë intitulado "The Three Guides" 
(Catalogue of the Bonnell Collection, The Brontë Society, Haworth 1932). 


