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RESUMO 
 
 

O objetivo desta dissertação é a abordagem das relações entre os conceitos de mecanismos de 
poder e de linhas de fuga – concebidos nas obras dos filósofos Michel Foucault e Gilles 
Deleuze, respectivamente - e os romances de Emily Brontë e Virginia Woolf que intitulam 
nosso trabalho. Os mecanismos de poder, segundo Foucault, seriam os dispositivos políticos e 
filosóficos instalados na sociedade e no pensamento com o intuito de conduzir as relações de 
conhecimento, as disposições, e os desejos humanos à afirmação e à conservação das relações 
de poder vigentes. Interessados somente na manutenção das estruturas hegemônicas, os 
mecanismos de poder investiriam no cultivo de nossas potências tristes e servis para subjugar-
nos aos desígnios dominantes, dirigindo-nos, assim, ora à adequação compulsória e à 
reafirmação espontânea dos regimes hegemônicos, ora ao desespero, à loucura e à morte. As 
linhas de fuga deleuzianas constituiriam movimentos de ruptura com tais regimes dominantes, 
que possibilitariam novas relações com a sociedade, com a subjetividade, com a linguagem e 
com o pensamento; o cultivo de potências ativas e criadoras; e, afinal, a emergência de uma 
vida estética. Analisando os materiais narrativos de O morro dos ventos uivantes e Mrs. 
Dalloway observamos como tanto os jogos narrativos dos dois romances quanto os próprios 
enredos e personagens narrados se engajam nestas mesmas discussões a respeito do confronto 
entre forças conservadoras e libertárias, do cultivo de potências diminutivas e aumentativas, e 
da produção de corpos servis e elétricos.  

 
 
PALAVRAS-CHAVE: foucault, deleuze, brontë, woolf, corpo elétrico 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this dissertation is an approach of the relations between the concepts of 
mechanisms of power and lines of flight – conceived in the works of Michel Foucault and 
Gilles Deleuze, respectively – and the novels by Emily Brontë and Virginia Woolf that entitle 
our work. Mechanisms of power, according to Foucault, would be the political and 
philosophical devices installed in our society and in our thought with the intent of driving our 
relations with knowledge, our disposition and our desire towards the affirmation and 
conservation of established relations of power. Interested only in the maintenance of 
hegemonic structures, mechanisms of power would invest on the cultivation of our sad and 
servile potencies to submit us to the dominant designs, driving us either to compulsory 
adequacy and to the spontaneous reassurance of hegemonic regimens, or to despair, insanity 
and death. The deleuzian lines of flight would consist in rupturing movements with such 
dominant regimens, that would enable new relations with society, subjectivity, language and 
with thought; the cultivation of active and creative potencies; and the eventual emergency of a 
aesthetic life. Analyzing the narrative materials of Wuthering Heights and Mrs. Dalloway  we 
observe that both the narrative strategies of the novels and their plots and characters engage 
on these same discussions about the confrontation between conservative and libertarian 
forces; the cultivation of diminutive and augmentative potencies; and the production of servile 
and electric bodies. 

 
 

KEYWORDS:  foucault, deleuze, brontë, woolf, body electric 
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INTRODUÇÃO  

 

 Olhando retrospectivamente, percebemos que foram duas as leituras que motivaram, 

inicialmente, a realização do presente trabalho e nos lançaram na jornada acadêmica que 

possibilitou a sua confecção: Diálogos, de Gilles Deleuze, e Folhas de Relva, de Walt 

Whitman.  

 Em Diálogos, livro simples, que expõe apenas resumidamente as inquietações 

filosóficas desenvolvidas por Deleuze e Guattari nos seus Mil Platôs (que conheceríamos 

apenas mais tarde), fomos apresentados a instigantes novas formas de se pensar a linguagem, 

a literatura, a individualidade, e a vida de maneira geral. Escapando a teorias clássicas 

afirmadoras da arte como representação da natureza e da subjetividade como representação da 

interioridade, e confrontando toda a semiologia tradicionalmente envolvida nos estudos da 

linguagem e na compreensão da vida, a filosofia de Deleuze, repleta de fluxos, afetos, devires, 

máquinas abstratas e variações de potência, aguçou nossos sentidos para novas relações não 

apenas com a filosofia e com a literatura, mas com nosso próprio pensamento e nossa própria 

vida. 

 Com Folhas de Relva, experimentamos um encontro igualmente excitante e revelador. 

A poesia de Whitman, envolvida por uma estranha atmosfera imanente na qual o corpo e a 

alma, o mundano e o divino, o eu e o outro se apresentam indistintamente imersos, nos 

ofertou uma intrigante imagem, o corpo elétrico, que parecia exaltar potências e capacidades 

humanas enfraquecidas pela civilização, pela cultura, pela política, pelo progresso, pela 

modernidade, pela realização individual e por outras potestades ainda louvadas em nosso 

tempo. 

 Se a poesia de Walt Whitman indicava que o rompimento com estas instituições 

sagradas nos revelaria potências e capacidades adormecidas, e se a filosofia de Gilles Deleuze 

já empreendia tais rupturas, parecia que detínhamos ferramentas suficientes para iniciar nossa 

busca pelo corpo elétrico. Mas entre a evasão a estas autoridades e a efetivação destas 

potências havia territórios que continuavam obscuros, trajetos que permaneciam 

desconhecidos. Precisávamos esclarecê-los e mapeá-los antes de percorrê-los. Por onde 

começaríamos tal travessia?  

 Fortuitamente, havia um destino comum apontado pela filosofia de Deleuze e pela 

poesia de Whitman, um novo ponto de partida para nossa pesquisa, uma nova leitura que 

aprumaria os rumos de nossa investigação, a Ética, de Baruch Espinoza. 

 Neste rigoroso tratado filosófico, nos deparamos com um cenário que, não fosse pelos 
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prenúncios encontrados em Deleuze e Whitman, poderia constituir uma visão 

insuportavelmente aterradora: a natureza explicada como plano de consistência abrangente de 

todo o real (material e imaterial, mundano e cósmico), perpetuamente engajado em sua 

própria produção. Segundo Espinoza, este plano de infinita duração se autoproduziria 

mediante os encontros entre corpos e forças das mais variadas ordens, que se afetariam 

mutuamente ora compondo corpos maiores, ora se decompondo em corpos menores. Desta 

maneira, assim como partículas e moléculas, impelidas por forças diversas, se combinariam 

para compor gases, substâncias e organismos, e se dispersariam para decompô-los, os seres 

humanos, corpos igualmente expostos à constante atuação de forças extrínsecas a si e a 

encontros de diferentes naturezas, entrariam, alternadamente, em relações de composição e de 

decomposição, de aumento e de diminuição, de expansão e de restrição. Denominando 

“afetos” os diferentes efeitos produzidos durante os encontros entre corpos e forças, Espinoza 

identifica, nestas diferentes relações, a produção de afetos alegres (ou potências aumentativas) 

e de afetos tristes (ou servidões diminutivas), e, baseado nestas concepções, se dedica ao 

questionamento das possibilidades e das capacidades de um corpo: “O que é que pode um 

corpo? De que afetos é capaz?” 

 Da árdua contemplação deste plano de imanência que Espinoza nos apresenta, 

extraímos importantes considerações a respeito de sua filosofia: ela reconhecia o caráter 

restritivo das relações travadas entre seres humanos e regimes políticos e filosóficos; refutava 

as crenças dominantes na existência de um plano espiritual transcendente ao material (ao 

conceber uma natureza de abrangência absoluta), na superioridade humana sobre outros 

reinos naturais (tratando o animal vertical racional como corpo igualmente disposto neste 

plano de totalidade), e na soberania da consciência moral na determinação de nossas ações 

(considerando a atuação de forças externas em nossos movimentos e relações); e considerava 

a possibilidade de expansão ou aumento da potência humana mediante a ruptura com tais 

regimes hegemônicos.  

 Guiados pela revelação da natureza coerciva das relações travadas entre seres 

humanos e regimes políticos e filosóficos, dirigimos nosso percurso investigativo aos 

sombrios labirintos e masmorras da obra de Michel Foucault (depois de Espinoza, nada mais 

podia nos aterrorizar). Lá, encontramos não apenas uma riquíssima discussão acerca das 

possibilidades de um corpo frente às suas relações com o poder, mas também a interessante 

alegação de que os seres humanos não apenas estariam expostos à atuação de forças 

extrínsecas a si, mas à atuação de forças deliberadamente exercidas para conformá-los e 

adequá-los aos interesses do corpo político de cuja composição participavam.  
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 Foi na obra de Michel Foucault, portanto, que encontramos um dos conceitos-base de 

nossa pesquisa, os mecanismos de poder: dispositivos ora institucionais e práticos, ora 

discursivos e ritualísticos, instalados na sociedade e no pensamento com o intuito de 

disciplinar as relações de conhecimento, as disposições, os impulsos e os desejos humanos e 

conduzi-los à afirmação e à conservação das relações de poder vigentes. Interessados somente 

na manutenção das estruturas hegemônicas, os mecanismos de poder investiriam no cultivo de 

nossas potências tristes e servis para subjugar-nos aos desígnios dominantes.  

 Interessante como este conceito foucaultiano de mecanismos de poder nos remeteria 

de volta à filosofia de Gilles Deleuze, que reconhece todo um aparelho de poder instalado no 

pensamento moderno em prol da conservação das estruturas da ordem capitalista. 

Caracterizando este pensamento dominante como arborescente, Deleuze se dedica à 

confecção de um outro tipo de pensamento, o rizomático, que, escapando aos regimes 

estabelecidos em prol de nossa submissão à ordem burguesa, permitiria novas relações com a 

linguagem, com a subjetividade e com a sociedade que fomentariam as potências necessárias 

para a produção de uma existência mais livre, dinâmica e criativa. Investigando, em Deleuze, 

os movimentos de evasão e insubordinação aos regimes dominantes e os afetos aumentativos 

que deles se desprenderiam, encontramos o segundo conceito norteador de nossa pesquisa, as 

linhas de fuga. 

 Munidos destes dois conceitos e atentos aos movimentos de conservação e subversão 

que nos conduziriam a relações destrutivas e criativas, nos deparamos, em dois romances 

anglófonos, com temáticas e discussões análogas àquelas que havíamos encontrado nas 

filosofias de Foucault e Deleueze. O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë, e Mrs. 

Dalloway, de Virginia Woolf, nos apresentavam, então, tanto em seus planos de conteúdo 

quanto em seus planos de expressão, as últimas matérias necessárias para a realização do 

presente trabalho a respeito do confronto entre forças conservadoras e libertárias, do cultivo 

de potências diminutivas e aumentativas, e da produção de corpos servis e elétricos.  

 As relações entre os conceitos filosóficos de Foucault e Deleuze, e as narrativas de 

Brontë e Woolf constituíam o objeto perseguido ao longo de toda a nossa laboriosa 

investigação. Apresentaríamos, afinal, o resultado de tal pesquisa. 

 Em nosso primeiro capítulo, Uma História e Uma Geografia: os mecanismos de poder 

e as linhas de fuga, procuramos esclarecer os conceitos filosóficos que nortearam nossas 

leituras de O morro dos ventos uivantes e Mrs. Dalloway. Na primeira parte deste capítulo, 

intitulada Foucault em Newgate: disciplina e literatura no estado moderno inglês, 

homenageamos o autor de Vigiar e Punir ao nos dedicarmos a uma breve história política e 
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literária da Inglaterra dos séculos XVIII ao XX, focando nas reformas sociais e 

epistemológicas efetuadas pelo aparelho de Estado inglês ao longo deste período, ao mesmo 

tempo em que tentamos explicar o conceito de mecanismos de poder. Na segunda parte deste 

capítulo, O rizoma, as linhas de fuga: uma brisa de vida atravessa as sombras capitalistas, 

percorremos a filosofia de Gilles Deleuze, observando suas relações com o pensamento de 

Foucault e sua afinidade com a filosofia de Espinoza, enquanto tentamos elucidar seu 

conceito de rizoma; o caráter demoníaco de suas linhas de fuga; e os perigos intrínsecos à 

subversão das estruturas dominantes. 

 Em nosso segundo capítulo, A Literatura e o Mal, discutimos as potências 

transgressoras de O morro dos ventos uivantes e Mrs. Dalloway, associando tanto o material 

narrativo como a própria construção formal dos romances à natureza demoníaca das linhas de 

fuga deleuzianas. Em O morro dos ventos uivantes: demônio vitoriano, referenciamos 

brevemente a obra de Georges Bataille que homenageamos no título deste capítulo, 

relacionando a noção de Mal que ela nos oferece ao demônico deleuziano, enquanto 

discutimos o jogo narrativo e o enredo do romance de Emily Brontë. Na segunda subseção 

deste capítulo, Mrs. Dalloway: a erva floresce entre os ponteiros do relógio, discutimos o 

romance de Virginia Woolf em relação à escola estética modernista e aos pressupostos 

filosóficos estabelecidos ao longo da modernidade, também considerando sua estreita ligação 

com a filosofia pós-estruturalista de Gilles Deleuze. 

 No terceiro e último capítulo, Encontros, alianças e simbioses, conjugamos todos os 

movimentos, pensamentos, conceitos e imagens discutidos até então. Na primeira parte deste 

capítulo, Clarissa Heathcliff, Catherine Warren Smith: mecanismos de poder e linhas de fuga 

em O morro dos ventos uivantes e Mrs. Dalloway, realizamos um trabalho de comparação 

entre os trágicos fins de Catherine Earnshaw e Septimus Warren Smith, e entre as beatitudes 

enérgicas encontradas por Heathcliff e Clarissa Dalloway. Na segunda parte deste último 

capítulo, Foucault Deleuze Brontë Woolf: o corpo político e o corpo elétrico, retomamos a 

narrativa iniciada nesta introdução para concluirmos o nosso trabalho com um retorno ao seu 

ponto de origem, uma nova leitura das imagens poéticas oferecidas por Walt Whitman que 

deram início à nossa pesquisa.   
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CAPÍTULO 1 

UMA HISTÓRIA E UMA GEOGRAFIA: OS MECANISMOS DE PODE R E AS 

LINHAS DE FUGA 

 

 

1.1 Foucault em Newgate: disciplina e literatura no estado moderno inglês 

 

 

 Em Do Governo dos Vivos, o filósofo francês Michel Foucault afirma que qualquer 

exercício de poder está necessariamente ligado à manifestação da verdade, apontando como, 

desde a antiguidade até o século XX, todos os sistemas de governo ocidentais estiveram 

acompanhados de um conjunto de mecanismos e procedimentos verbais e não verbais para 

afirmar a ordem hegemônica estabelecida como manifestação do “verdadeiro” em sentido 

amplo. Aqui, Foucault nos apresenta uma noção de “governo dos homens pela verdade” 

(FOUCAULT, 1997, p. 19) que ultrapassa as particularidades administrativas de determinado 

sistema social e do ambiente cultural que permite sua instituição, se referindo a governo “no 

sentido largo e antigo de mecanismos e procedimentos destinados a conduzir os homens, a 

dirigir a conduta dos homens, a conduzir a conduta dos homens” (FOUCAULT, 1997, p. 21), 

governo que conduz as relações de conhecimento do sujeito humano a uma ligação voluntária 

com a verdade, e enfim, a uma “ligação involuntária que nos prende e nos dobra ao poder” 

(FOUCAULT, 1997, p. 33).  

 Naturalmente, ao longo dos séculos, diversos ambientes culturais, ou meios de 

manifestação da verdade, precisaram ser produzidos para que as diversas formas de governo 

que se sucederam durante este período se estabelecessem. A partir do  Renascimento, por 

exemplo, o poder principesco precisou eliminar toda uma tradição de misticismo e magia que 

permeava os saberes tanto das classes populares quanto da corte (e, com ela, todo um 

resquício populacional não devidamente cristianizado durante a  Idade Média e seu sangrento 

imperialismo eclesiástico), e constituir um novo meio de manifestação de verdade que 

permitisse “afirmar seu poder político sobre as antigas estruturas feudais ou, em todo caso, 

sobre as estruturas anteriores.” (FOUCAULT, 1997, p. 15)  

 Em relação ao poder feudal, o Estado moderno apresenta não apenas uma nova 

arquitetura político-econômica, mas todo um novo aparelho de poder: uma nova estética de 

manifestação da verdade, novos mecanismos que a atestam, um novo ambiente cultural que a 
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propicia e sustenta, um novo jogo de divulgação e ocultação de saberes que a conduz pelo 

corpo social. Se as instâncias do poder medieval eram mantidas pela ordem divina e pela 

verdade universal, as da modernidade são asseguradas pela ordem racional e pela verdade 

científica. Se, no absolutismo teológico da Europa medieval, o sonho político da ordem cristã 

era o da comunidade pura, no Estado capitalista moderno, o ideal administrativo é o da 

sociedade disciplinar. Se ao leproso medieval se impunha o exílio-cerca, ao pestilento 

moderno se impõe a prisão domiciliar e a vigilância ininterrupta (no primeiro, o acionamento 

de mecanismos de exclusão; no outro, de mecanismos disciplinares)1.  

 Para Foucault, a grande singularidade do aparelho de Estado moderno é justamente 

constituir-se sob a forma de governo disciplinar, aplicando sobre os mecanismos de exclusão 

pré-existentes, novos mecanismos de discriminação, identificação e instrução para fazer do 

corpo social um corpo mais dócil e útil à ordem do capital. É neste ponto que o filósofo, em 

Vigiar e Punir, se articula com Jeremy Bentham2 para comparar a anatomia política moderna à 

arquitetura carcerária panóptica: “um tipo de implantação dos corpos no espaço, de 

distribuição dos indivíduos em relação mútua, de organização hierárquica, de disposição de 

centros e canais do poder, de definição de seus instrumentos e de modos de intervenção” 

(FOUCAULT, 1977, p. 229), cujo principal efeito é induzir no corpo social (ou no detento) a 

efetuação autônoma da própria sujeição à ordem estabelecida (ou ao encarceramento). No 

esquema panóptico, tal efeito do poder disciplinar (de induzir o prisioneiro a retomar por sua 

conta as limitações do poder e fazê-las funcionar espontaneamente sobre si mesmo) é 

produzido pela consciência da visibilidade permanente e do reconhecimento imediato: um 

detento que se sabe constantemente visível em sua galeria periférica, e facilmente 

identificável em sua cela individual, efetuará mais facilmente, sobre si mesmo e sobre os 

outros, a instrução prescrita por seus carcereiros. No caso do Estado capitalista, aplica-se, 

sobre o espaço de exclusão, métodos de repartição analítica e processos de individuação que, 

segundo Foucault, atendem a dois propósitos: “o da divisão binária e da marcação (louco-não 

louco; perigoso-inofensivo; normal-anormal); e o da determinação coercitiva, da repartição 

diferencial (quem é ele, onde deve estar, como caracterizá-lo, como reconhecê-lo, como 

exercer sobre ele, de maneira individual, uma vigilância constante” (FOUCAULT, 1977, p. 

223). Em Foucault, portanto, o esquema panóptico se explica tanto como uma imagem 

arquitetural de estrutura disciplinar ideal, quanto como uma tecnologia de poder que se instala 

                                                 
1 FOUCAULT, 1977, p.222  
2 O filósofo utilitarista inglês Jeremy Bentham havia proposto o conceito original de pan-optismo, em seus 

Panopticon Writings de 1789. 
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no corpo social moderno de forma capilar, tanto por mecanismos institucionais (exércitos, 

oficinas, escolas, penitenciárias, casas de saúde, etc.), quanto pela ligação voluntária do 

sujeito social à verdade da ordem estabelecida, de modo que, finalmente, não seja necessário 

“recorrer à força para obrigar o condenado ao bom comportamento, o louco à calma, o 

operário ao trabalho, o escolar à aplicação, o doente à observância das receitas.” 

(FOUCAULT, 1977, p. 226)   

 Uma vez que o ideal de progresso acumulativo do capitalismo depende do aumento 

mais ou menos proporcional de espaços de exclusão, a “evolução” da ordem do capital 

comercial para a ordem do capital industrial (e suas dinâmicas exponenciais) marca a 

potencialização da violência social, e a multiplicação das instituições disciplinares pelo corpo 

político europeu, que culmina, no século XIX, em uma nova engenharia de poder que permite 

sustentar as desiguais relações da cidade industrial. 

 Na Inglaterra do século XVIII, onde a violência social característica à ordem do 

capital encontra a arbitrariedade e a corrupção de seus sistemas legal e penal, instala-se “um 

sentimento constante de crise iminente”3, (PRIESTMAN, 2003, p.12) ao mesmo tempo em 

que o crime, a punição, a penitenciária de Newgate e a morte pública pelo Bloody Code 

assumem papéis centrais no ambiente cultural inglês (e, naturalmente, em sua produção 

literária). É neste momento que padres e empresários financiam a produção dos panfletos 

(vendidos a preço popular durante espetáculos de enforcamento) que posteriormente seriam 

reunidos nas várias versões do Newgate Calendar - uma literatura / mecanismo de poder que 

tenciona fornecer um registro exemplar de transgressores e do tratamento que o aparelho 

político moderno lhes reserva, e exercer uma força de coerção moral e cívica sobre o então 

instável corpo social inglês. Apenas no século XIX, observamos a reafirmação da ordem do 

capital na cidade industrial, agora aparamentada por novas disciplinas (a força policial 

metropolitana e sua patrulha ostensiva preventiva; o aparelho burocrático e seus registros e 

documentações extensivos; a medicina psiquiátrica e seus asilos panópticos; entre outros) e 

por uma literatura de massa (agora em escala industrial) que permite afirmar a eficácia do 

maquinário racional, científico, e burocrático do corpo político inglês em termos de detecção 

de crimes, descobrimento de segredos, execução de punições, e manutenção do ideal político 

e social da ordem capitalista - a literatura policial.  

 Em Moll Flanders (1722), Daniel Defoe, um dos primeiros romancistas da tradição 

literária inglesa, produz um interessante relato das forças disciplinares exercidas sobre o corpo 

                                                 
3 As citações dos textos de Priestman são traduções livres do autor da dissertação. 
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social inglês no começo do século XVIII, tanto pelos dispositivos institucionais instalados 

pelo aparelho de Estado moderno, quanto pela própria episteme que se estabelecia então. Os 

setenta anos de nomadismo da narradora e personagem-título nos conduzem por diversos 

territórios e extratos sociais do Império Britânico, e nos revelam a severidade e a violência 

dos mecanismos de poder dispostos em prol do estabelecimento e da manutenção da ordem 

mercantilista, assim como suas afecções sobre o sujeito social moderno.  

 Moll Flanders nasce em Newgate, atenuando a pena capital imposta à sua progenitora 

(por um roubo insignificante) em deportação para as plantations da Virgínia, passagem que 

nos diz algo sobre o Bloody Code (código penal que previa pena de morte para os mais reles 

delitos) e sobre as alternativas punitivas disponíveis então (ao apelar para seu ventre, a mãe de 

Moll escapa à morte, mas não à marca a ferro quente na palma da mão). Brevemente adotada 

por ciganos e, enfim, levada a uma escola paroquial, Moll é tutelada de maneira a se inserir 

socialmente pela classe servil (ideia que abomina desde tenra idade, apesar de sua aparente 

inevitabilidade), aprendendo a coser, e a portar-se de maneira humilde, discreta e honesta. Sua 

precoce obstinação em ascender à classe dominante encanta os membros mais abastados de 

sua comunidade, e lhe rende compensações materiais e afetivas, fazendo Moll entender, desde 

muito cedo em sua infância, a centralidade do prestígio social e da remuneração financeira no 

ambiente cultural no qual está inserida. Seu convívio, na condição de criada, com uma família 

respeitada por suas virtudes e riquezas, lhe garante acesso a alguns recursos de uma educação 

privilegiada; e sua capacidade de exceder suas amas nas virtudes femininas mais valorizadas 

por sua sociedade, aliada a seus dotes naturais, a posicionam como uma ameaça para os 

projetos econômicos da família (já que a criada passa a constituir uma perigosa tentação para 

seus senhores solteiros, que, então, poderiam contrair um casamento de baixo rendimento 

financeiro e moral). Sua apreciação por dinheiro e bajulação lhe inicia em sua vida sexual; o 

grave receio de se tornar uma “mera prostituta abandonada” (DEFOE, p.35) e a promessa de 

uma vida próspera e fácil a conduzem ao primeiro casamento; e o estigma de sua origem 

social a separa de seus primeiros filhos quando de sua viuvez (seus sogros reclamam 

alegremente as crianças, antes de se aliviarem do convívio com a ex-criada).  

 A admiração de Moll não apenas pela riqueza material, mas também pela polidez 

cavalheiresca lhe atrai a uma segunda união legal com um comerciante-cavalheiro; a 

apreciação dos cônjuges pelos requintes e extravagâncias típicos da nobreza os leva à 

falência; as dívidas contraídas pelo comerciante o levam à prisão; e a perseguição por uma 

comissão de bancarrota leva Moll à fuga e à mudança de identidade. Novamente casada, Moll 

e seu terceiro marido rumam para a Virgínia, em busca do promissor projeto de 
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empreendedorismo colonial, apenas para descobrirem-se irmãos engajados em uma união 

“incestuosa, pecaminosa e abominável” (DEFOE, p. 64). Gravemente atormentada por esta 

ideia, Moll convence seu marido-irmão a liberá-la de seu casamento e financiar sua volta à 

Inglaterra, onde passa a viver em um ambiente de perdição, vício e desespero em Bath. Nesta 

cidade, Moll contrai uma relação com um homem casado, e, apesar de desfrutarem de um 

convívio relativamente saudável, Moll não consegue se desapegar do fato de viver uma 

relação marginal à ordem legal e moral estabelecidas (ora por conta de sua própria 

consciência, ora pelos vários entes sociais que monitoram a validade daquela união). Após 

reassumir seu papel familiar, o cavalheiro de Bath, também constrangido pela ligação à ordem 

estabelecida,  abandona sua união com Moll, deixando-a à mercê das autoridades paroquiais 

com uma gravidez ilegítima, e prometendo reclamar a guarda da criança quando nenhum risco 

de recriminação legal pudesse ameaçá-lo. Moll Flanders, então, mais uma vez livre do fardo 

da maternidade, ruma para o norte da Inglaterra, onde a promessa de um casamento lucrativo 

em um ambiente rural e menos custoso lhe poderia garantir a prosperidade financeira e social 

tão almejada por ela. Seu pretendente, no entanto, revela-se um par picaresco que, como a 

protagonista, dissimula uma situação social acima de sua realidade para estabelecer-se 

economicamente através de um casamento vantajoso (tal revelação, porém, não se dá antes de 

ambos contraírem núpcias, fazendo de James o quarto marido legal da protagonista). Apesar 

de finalmente encontrar uma companhia que atende suas demandas afetivas, Moll é forçada a 

mais uma sofrida separação, uma vez que os projetos econômicos de ambos os personagens 

não viabilizam sua união. Novamente forçada a um parto clandestino (devido aos riscos 

impostos pelas autoridades paroquiais a uma gravidez contraída fora dos âmbitos legais) e ao 

abandono de mais um filho (que atrapalharia suas possibilidades de adquirir um novo 

casamento), Moll casa-se pela quinta vez com um bancário divorciado, que, finalmente, morre 

pelo desgosto de um negócio mal-sucedido.   

 Nesta altura, considerando-se velha demais para ascender socialmente através do 

casamento, Moll se inicia na arte da rapinagem profissional, realizando diversos tipos de 

roubos e golpes (que envolvem chantagem, prostituição, mudança de gênero4) que lhe 

asseguram uma riqueza considerável. Inicialmente movida pelo “desespero que inspira a 

pobreza iminente” (DEFOE, p. 85), Moll Flanders se mantém na vida criminal pelo vício da 

avareza, a despeito das condenações de colegas e comparsas ao poço dos condenados e à 

forca. Nestes episódios, é possível observar como a própria população inglesa é responsável 

                                                 
4  Para evitar suspeitas, Moll Flanders assume uma identidade masculina durante alguns roubos. 
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por perseguir, deter, e condenar criminosos (através de testemunhos e acusações) com 

particular avidez pela efetuação das justiças moral e legal de seu tempo. A própria Moll 

finalmente é presa, acusada por criadas que recusam os mais altos subornos em prol da 

manutenção de seus valores sobre a ladra detida em flagrante. Já interna em Newgate, Moll 

Flanders aprende a almejar salvação não apenas “nesta vida” mas na eternidade. Realmente 

aterrorizada por sua condenação a uma morte pública e infamante, e convincentemente 

ansiosa pela “misericórdia infinita de Deus” (DEFOE, p.194), Moll consegue, através da 

intervenção de um capelão, a comutação de sua pena para deportação para as colônias 

inglesas na América. Com auxílio de sua mentora criminal e de sua riqueza acumulada, Moll 

consegue chegar à Virgínia com seu marido-salteador (a quem havia reencontrado em 

Newgate) e suprimir a pena de escravidão e trabalhos forçados (aliciando um plantador local a 

declarar sua compra e servidão ao Estado inglês). Apesar de conseguir transportar uma 

riqueza relevante consigo, e de ainda deixar um patrimônio bem administrado na Inglaterra, 

Moll não pretende abrir mão da herança prometida por sua mãe quando de sua primeira visita 

à colônia (apesar dos riscos que tal reivindicação possa trazer para seu casamento atual); e, 

após um último estratagema que a remove para Maryland, ela se revela para um de seus filhos 

e garante mais uma renda anual. A última redenção de Moll se dá quando, aos setenta anos de 

idade, ela retorna para a Inglaterra para viver seus últimos dias de penitência cristã em sua 

terra natal.  

 A respeito desta suposta autobiografia, é interessante observarmos como a 

protagonista explicita, desde as primeiras linhas, o sentimento de constante exposição à 

vigilância, ao julgamento e à punição que define o tom elíptico, parcial e auto-absolvedor de 

sua narrativa. Os registros em Old Bailey e Newgate, o reconhecimento de suas aventuras 

picarescas por parte de cúmplices e vítimas, e o próprio juízo do leitor em relação à sua atual 

circunstância de prosperidade econômica e moral após uma vida de subversão e crime 

assombram a contraditória narradora e justificam suas cuidadosas omissões de nomes, 

motivações e desdobramentos, suas argumentações sobre a circunstancialidade e a 

inevitabilidade de sua insubordinação à ordem, e suas copiosas afirmações de inocência, 

passividade, e arrependimento cristão perante seus atos mais questionáveis. Tais inquietações 

por parte da narradora permitem observar sua ambígua ligação com as verdades instituídas 

quando do estabelecimento da ordem moderna: se Moll Flanders desafia e subverte as 

convenções morais e legais de seu tempo, ela o faz justamente por perseguir cegamente o 

sonho político estabelecido (afinal, as motivações de Moll - ascensão econômica e social - 

encerram aspirações dominantes no ambiente cultural burguês); e, se desenvolve esta potência 
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nômade e transgressora, não o faz sem sofrer as afecções negativas que lhe reservam o Estado 

e a episteme moderna: durante todas as suas aventuras e desventuras, Moll Flanders sofre de 

agitações, melancolias, e ansiedades que, segundo seu relato, constantemente ameaçam sua 

sanidade e sua vida. 

 Se o romance de Defoe nos serve como testamento da força disciplinar do Estado 

moderno e de seus efeitos sobre o corpo social inglês, encontramos, em The Castle Of 

Otranto (1764), um relato da crescente inquietação popular perante os abusos do poder 

monárquico na Inglaterra; da corrupção dos sistemas legal e moral por parte dos detentores do 

poder; e da impunidade gozada pelos membros das classes dominantes quando de suas 

incursões criminais mais vulgares e atrozes segundo a ordem que eles próprios mantêm.  

 A narrativa de Horace Walpole, considerada o primeiro romance gótico inglês, se 

afasta da estética realista dos romances iluministas para retratar uma corte medieval 

assombrada por uma profecia que ameaça interromper os arbítrios tirânicos de seu príncipe e 

revelar as circunstâncias de traição e violência que propiciaram sua ascensão ao trono. A 

primeira cena do romance se passa no casamento entre Conrad (filho do príncipe Manfred e 

sucessor no governo de Otranto) e Isabella (suposta órfã do marquês de Vicenza), brutalmente 

interrompido quando o noivo é encontrado esmagado por um elmo gigante que aparenta ter 

caído do céu. Um dos camponeses mobilizados pela cena aponta para a semelhança entre este 

elmo e aquele que decora a cabeça da estátua de um antigo rei de Otranto (Alfred, o bondoso, 

morto nas cruzadas há duas gerações), venerada na igreja de St. Nicholas, nas proximidades 

do castelo. Ao se encontrar com o déspota encolerizado pela súbita morte de seu sucessor, o 

camponês é responsabilizado pelo insólito evento e aprisionado no castelo, sob o próprio elmo 

que havia reconhecido. Manfred, então, desesperado por ver sua linhagem descontinuada pela 

morte de seu único filho homem e pela impossibilidade de sua devota esposa Hippolita em lhe 

gerar um novo herdeiro, decide ele mesmo desposar Isabella e consumar núpcias naquela 

mesma noite, através do estupro. Ao escapar do cruel intento do príncipe, Isabella se perde 

pelos labirintos e masmorras do castelo, onde encontra o camponês (outrora aprisionado sob o 

elmo colossal) liberto pela providência do acaso (o próprio peso do elmo fizera o chão 

desabar, desencarcerando o jovem aldeão).  

 Após ser conduzida por uma passagem secreta que a leva até a igreja de St. Nicholas, 

Isabella encontra asilo com o frei Jerome, que se compromete a protegê-la do violento 

desígnio de Manfred; o camponês, por outro lado, é novamente surpreendido pelo impetuoso 

príncipe e condenado à morte. Neste ponto, criados relatam as aparições de espectros gigantes 

e de outras peças de uma armadura desproporcional pelo castelo. Durante a cerimônia de 
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execução do camponês, o frei Jerome o reconhece como Theodore, seu próprio filho, e apela 

para o rei pela sua vida. Interessado na influência do frei sobre sua devota esposa, e na 

perspectiva de, através dele, resigná-la ao divórcio, Manfred cede ao pedido do frade e revoga 

a execução de Theodore.  

 Obstinado em encontrar e casar-se com Isabella, Manfred envia todos os homens do 

castelo à sua procura, e abre uma oportunidade para sua filha, Matilda, libertar o camponês 

injustiçado que tanto lhe evoca a imagem do jovem rei Alfred. Nesta altura, uma comitiva de 

cavalheiros chega a Otranto, carregando uma espada de proporção descomunal. Os 

cavalheiros interrogam Manfred a respeito de Isabella com severidade, coagindo o tirano a 

revelar-lhes que esta já não se encontra sob sua custódia e que seu paradeiro também lhe é 

desconhecido. Um dos cavalheiros revela-se o próprio Frederic, Marquês de Vicenza e pai de 

Isabella; ele ordena que sua comitiva parta em busca da jovem viúva e ameaça cobrar 

reparação do próprio Manfred, caso sua filha tenha sofrido qualquer injúria. Theodore, porém, 

encontra Isabella antes dos homens de Manfred e de Frederic, e a esconde em uma caverna. 

Ao ser descoberto por um cavalheiro, Theodore o fere gravemente, antes de descobrir tratar-se 

de Frederic.  

 Ao retornar ao castelo de Otranto para receber cuidados, o Marquês de Vicenza (que 

até então parecia muito disposto a proteger sua filha de qualquer abuso e punir até mesmo um 

príncipe para repará-lo) acaba cooptado por Manfred, quando este lhe promete sua jovem 

filha Matilda como esposa. Encantado por esta perspectiva, o religioso e honrado Frederic 

decide intervir junto à sua filha e à Hippolita, para que elas aceitem o casamento e o divórcio, 

segundo os planos de Manfred. O idoso cavalheiro, no entanto, se encontra com a aparição de 

um monge esquelético que lhe aconselha a dissuadir-se deste projeto. Manfred, exasperado 

por mais uma fuga de Theodore, o segue até a igreja e apunhala a mulher que o acompanha, 

pensando tratar-se de Isabella. Ao descobrir ter assassinado a própria filha por ciúmes, 

vaidade e engano, Manfred se aterroriza de sua própria fúria e violência. Matilda é conduzida 

para o castelo, para morrer nos braços de sua mãe; lá, todos os personagens se reúnem para o 

desnudamento final. Apesar de chocado pela morte de Matilda, Frederic aproveita a 

oportunidade para reclamar o trono de Otranto, alegando que Manfred se encontra destituído 

por seu crime sacrílego (o assassinato da própria filha em uma igreja).  

 Neste ponto, o espectro agigantado de Alfred aparece às vistas de todos; derruba toda 

uma parede do castelo atrás de Manfred; aponta Theodore como príncipe legítimo de Otranto; 

e ascende aos céus em uma enorme bola de fogo. Mediante tal visão, Manfred confessa a 

torpe instituição de sua linhagem no trono do castelo de Otranto: Alfred, o bondoso, havia 
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morrido, como se supunha, na terra santa, mas envenenado por seu criado, Ricardo, avô de 

Manfred. Após assassinar o rei, Ricardo havia forjado o testamento falso que lhe garantira 

sucessão ao trono de Otranto, e evitado a maldição infligida sobre seu descendente ao 

construir uma igreja em honra a um santo católico e ao próprio rei traído. Após fazer tal 

confissão, Manfred renuncia ao trono e o outorga a Theodore (filho de Jerome com uma filha 

bastarda de Alfred), que se casa com Isabella, cumpre a profecia, e interrompe as aparições 

espectrais que amaldiçoaram os últimos dias do reinado tirânico de Manfred. 

 Nesta obra, nos interessa observar a crítica de Walpole ao absolutismo medieval de sua 

ficção e ao poder monárquico de seu próprio tempo: estabelecidos pela violência e pela 

conspiração; legitimados por uma historicidade falsificada e tendenciosa; amparados por 

acordos e arranjos com outros centros de poder; mantidos por um despotismo opressivo e 

arbitrário; e desestabilizados pela crescente insatisfação popular que tais expedientes e 

circunstâncias suscitariam. 

 No período compreendido entre a década de 20  e a de 80 do século XVIII, acontecem 

sucessivas revoltas na metrópole britânica (a Revolta de Edimburgo, em 36; os os Levantes 

Jacobitas, em 45; a primeira revolta 'ludita', em 79; e os Distúrbios de Gordon5 em 80); ao 

mesmo tempo em que se publicam tanto panfletos de propaganda conservadora whig (e 

“romances de conduta” como Pamela, or Virtue Rewarded, de 1740), quanto textos literários 

que satirizam e denunciam os abusos do poder monárquico-parlamentar estabelecido. The 

Beggar's Opera (1728), de John Gay,  aproxima a figura do primeiro-ministro a de um 

mafioso influente e impune; Gulliver's Travels (1735), de Jonathan Swift, alude a uma 

sociedade de homens iniciados na arte de provar por palavras que o branco é preto, e o preto é 

branco, conforme lhes é pago, para a qual todos os outros são escravos; e Tom Jones (1749), 

de Henry Fielding, descreve uma sociedade rural onde o poder desempenhado por um 

magistrado-escudeiro preconceituoso e perigosamente ingênuo faz as balanças da justiça 

penderem sempre em favor dos mais favorecidos financeiramente e mais influentes 

politicamente. Caleb Williams (1794), do torie William Godwin, nos permite estabelecer um 

                                                 
5  A revolta de Edimburgo tem particular relação com a situação política aqui exposta: durante um espetáculo 

de enforcamento, onde apenas um condenado expiaria um crime cometido na companhia de dois cúmplices 
absolvidos por suborno ou influência, a população linchou o carrasco, destruiu o patíbulo e avançou até o 
assassinato do Capitão John Porteous, responsável pela manutenção da ordem pública em Edinburgo. Os 
levantes Jacobitas eram movimentos insurgentes Tories que se levantavam contra o governo Whig (ver 
próxima nota). Revoltas “luditas” são aquelas que envolvem destruição do maquinário industrial na luta por 
direitos, por exemplo, trabalhistas. Depois dos Levantes Jacobitas, o governo inglês resolveu reduzir os 
embargos e impossibilidades aplicadas aos católicos ingleses. Tal decisão culminaria nos Gordon Riots, 
manifestações anticatólicas que tumultuaram a capital do império britânico no final do século XVIII. 
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diálogo quase direto com The Castle of Otranto, assinado pelo filho do ex-primeiro ministro e 

censor whig6 Robert Walpole7. Neste romance, quando um camponês ameaça trazer à tona os 

crimes e as circunstâncias duvidosas em que se sustenta o poder de um nobre aristocrata, é ele 

quem sofre perseguição legal e punição por parte do Estado (o que nos remete ao sugestivo 

título alternativo da obra, Things as they are). 

 É em meio a esta profusão de forças de contra-poder que agitam o imaginário cultural 

e a produção literária ingleses que se edita as primeiras versões do Newgate Calendar (1773), 

coletâneas de supostas narrativas de não-ficção sobre as vidas e as punições de notórios 

criminosos condenados pelo Bloody Code. Reúne-se, então, o interesse em divulgar os valores 

legais e morais transgredidos e as imponentes reparações efetuadas pelo poder estabelecido à 

demanda comercial de uma classe leitora de romances para se dar origem a mais um best-

seller da literatura inglesa: um manual de aperfeiçoamento moral pelo medo da repreensão 

estatal, publicado, segundo seus editores no século XIX, para que aqueles 

 

que desgraçadamente movidos pela paixão em adquirir fortuna pela violência, ou 
estimulados pelo venenoso pecado da vingança a derramar o sangue de uma criatura 
semelhante possam ter diante deles um retrato do tormento mental e do sofrimento 
corporal de tais transgressores. (PRIESTMAN, 2003, p. 20)  
 

 Ao encontrar-se com a sensibilidade popular já alertada pela indecência do poderes 

estabelecidos e pelos discursos subversivos circulantes em suas margens, a publicação do 

Newgate Calendar no século XVIII provoca reverberações culturais e literárias nada 

favoráveis à manutenção da ordem vigente. A crítica ao crime e à transgressão acaba lida 

como crítica às leis e à sua implementação; e os criminosos execrados moral e fisicamente 

pelo ambiente cultural e pelo aparelho estatal ingleses no Newgate Calendar, acabam 

romantizados e dignificados pela sensibilidade popular já crítica e irônica frente aos discursos 

do poder. Romances baseados nas mesmas biografias julgadas e punidas no Newgate 

Calendar seriam produzidos ao longo do século XIX, desta vez exaltando figuras como 

Jonathan Wild, Dick Turpin e Jack Sheppard como heróis desafiadores do absurdo social 

reinante; e dando origem a um sub-gênero literário subversivo aos interesses dominantes, a 

Newgate literature, que continuaria, nas décadas de 1830 e 1840, as denúncias de “opressão, 

corrupção, ineficácia e desumanidade” (PRIESTMAN, 2003, p.22) do sistema político 

                                                 
6 Os Whigs haviam protagonizado a Revolução Gloriosa de 1688, que depusera o absolutista católico James II 

para estabelecer a hegemonia protestante e parlamentar reinante no século XVIII; enquanto os Tories 
apoiavam a restituição da linhagem Jacobita ao trono inglês. 

7 Robert Walpole, primeiro-ministro da Grã-Bretanha de 1721 a 1742 e pai de Horace Walpole, havia sido 
responsável pelo Licensing Act de 1737, lei que lhe outorgava poder de censura e veto sobre peças teatrais 
potencialmente subversivas. 
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estabelecido (ao mesmo tempo em que obras como Catherine, a Story, de William Thackeray, 

se esforçam para restabelecer a intolerância às transgressões e aos criminosos registrados nos 

Newgate Calendars). 

 O notadamente rápido processo de industrialização da economia inglesa intensifica a 

violência capitalista aplicada sobre as camadas populares já insatisfeitas com a ordem 

prevalecente, e, no período de 1780 a 1820, eclodem mais revoltas contra o maquinário, além 

de insurreições motivadas pelas crises de escassez estabelecidas com o fim das guerras 

napoleônicas, em 1815; pela insatisfação com o sistema eleitoral parlamentar que ficaria 

conhecido como rotten boroughs8; e pela desmedida violência estatal junto às crescentes 

populações minoritárias (que agora incluem o proletariado fabril e suas insalubres condições 

de trabalho e subsistência).  

 Nesta truculenta progressão do capitalismo industrial pelo corpo social inglês, 

observa-se deslocamentos em termos de formas de controle ideológico, além de reformas 

políticas, legais e penais por parte do aparelho de Estado, que procura se desatar da ligação ao 

crime e à tirania explícita que se estabelecera pelo ambiente cultural inglês ao longo do século 

XVIII, e, ao mesmo tempo, adequar o corpo social inglês às demandas da nova dinâmica 

sócio-econômica da cidade industrial. A Lei de Reforma de 1832, dobra o eleitorado britânico, 

redistribui cargos públicos e aparentemente atenua a situação dos “rotten” ou “pocket 

boroughs”; as Leis dos Cereais (que haviam causado miséria no campo e culminado no 

Massacre de Peterloo de 1819) são abolidas em 1846; a Nova Lei Fabril, de 1847, restringe a 

carga horária de trabalho de mulheres e crianças para dez horas diárias; a Lei de Saneamento 

e Saúde Pública, de 1848, incentiva o desenvolvimento de sistemas sanitários “modernos” nas 

grandes cidades inglesas (em resposta à grande epidemia de cólera que se deflagara em 1831); 

e o amplamente contestado sistema penal é reformado, atenuando o suplício físico do 

criminoso (a marca a ferro quente é abolida em 1834; a confissão pública dos crimes, em 

1837) e construindo um ideário cientificista onde a ordem legal é mantida por um código 

racionalmente concebido em benefício de uma justiça supostamente incapaz de cometer as 

injúrias que condena e pune9.  

 Para Foucault, as novas formas de verdade jurídica e penal implementadas no século 

XIX não marcam uma redução de intensidade, ou uma humanização dos mecanismos de 

poder disciplinar dispostos sobre o corpo social, mas uma conveniente reconfiguração de tais 

                                                 
8 Os rotten boroughs ou pocket boroughs se referiam a distritos eleitorais com eleitorado reduzido, e portanto, 

facilmente subornados e cooptados em favor de interesses particulares.  
9 Encontramos as referências de tais reformas penais em FOUCAULT, 1977, pp. 12-14  
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mecanismos, que pretende substituir a expiação da transgressão que tripudia sobre o corpo do 

condenado por “um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade, 

as disposições” (FOUCAULT, 1977, p.21) do sujeito social, fazendo com que ele mesmo 

julgue e puna 

 

também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os 
efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade (…) as agressividades, as violações 
e, ao mesmo tempo, as perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e 
desejos. (FOUCAULT, 1977, p.21) 

  

Neste processo de remanejamento dos mecanismos e objetos de disciplinarização,  em 

que o espetáculo de punição dá lugar à auto-subordinação moral como ferramenta de controle 

social, podemos observar uma oportuna remodelagem do ambiente cultural inglês em relação 

ao crime e à transgressão. Se, durante o século XVIII, a representação do crime como 

execrável agressão ao Estado havia sido reapropriada em forma de crítica à própria ordem 

estabelecida, no século XIX o crime passa a ser apresentado, tanto pela imprensa jornalística  

em expansão quanto pela controversa sensation fiction, da década de 1860, como  parte 

integrante da sociedade moderna, ou “uma forma particularmente individualista da doutrina 

vitoriana de auto-ajuda” (PRIESTMAN, 2003, p.34). Periódicos e romances desta época 

preocupam-se em relatar atos criminosos, transgressões sociais e paixões ilícitas detectados na 

esfera familiar e no salão burguês, e cometidos não mais por notórios anti-heróis populares, 

mas pelos membros mais insuspeitos da sociedade inglesa. Esta incisiva publicidade do crime 

e da perversão privados (em que maridos perversos, herdeiros chantageadores, e cônjuges 

bígamos são descobertos e denunciados por detetives particulares e, muitas vezes, 

circunstanciais) protagoniza as manchetes sensacionalistas da crescente penny press10 e dos 

jornais direcionados à classe média (ambos multiplicados desde a abolição da Lei do Selo11, 

em 1855); assim como os enredos de romances como The Moonstone (1868), onde os mais 

variados frequentadores de uma mansão burguesa revezam-se nas vezes de acusados e 

investigadores quando do desaparecimento de uma joia da família.  

 Se a formação da polícia metropolitana em 1829, o advento da Lei de Iluminação e 

Vigilância em 1833, e o desenvolvimento da polícia investigativa em 1842 garantiam 

                                                 
10 A expressão Penny Press, ou “imprensa de centavo” se refere aos tablóides baratos produzidos em massa a 

partir da década de 1830, graças à substituição da imprensa artesanal pela impressão a vapor e à abolição da 
Lei do Selo, em 1855. 

11 A Lei do Selo, que vigorou na Inglaterra de 1765 a 1855, tributava qualquer material impresso dentro do 
Império Britânico, exigindo que todas as publicações contivessem um selo fiscal comprovando o pagamento 
do tributo à coroa.  
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visibilidade, vigilância e detecção constantes na cidade industrial, a proliferação de uma 

produção textual que afirma todo sujeito social como um potencial criminoso, pervertido ou 

policial articula o sentimento de “suspeição universal sobre o qual a sociedade urbana 

moderna é fundada” (PRIESTMAN, 2003, p. 35).  

 Além do acionamento de tais mecanismos, que transfiguram a ideia de crime junto ao 

imaginário popular, e comunicam as novas afecções de desconfiança e patrulhamento mútuos 

ao corpo social moderno, observa-se ainda, na era industrial, a instalação de novos 

dispositivos de poder que corroboram para o funcionamento da tecnologia disciplinar 

panóptica. Em “O Flâneur”, Walter Benjamin relata outro conteúdo recorrente na mídia 

impressa popular: as “fisiologias”, um gênero textual que se ocupava “da descrição de tipos 

humanos como aqueles que se encontrava quando se observava o mercado. Do vendedor 

ambulante dos boulevards até os elegantes no foyer da ópera” (BENJAMIN, 1994, p.34). A 

proliferação de tais 'fisiologias' permite, segundo o próprio Benjamin, a afirmação de que, na 

cidade industrial, “qualquer pessoa, independentemente de ter ou não conhecimentos 

especializados, era capaz de adivinhar a profissão, o caráter, as origens e o estilo de vida de 

um transeunte” (BENJAMIN, 1994, p.37).  

 Reunidos os princípios de visibilidade constante e reconhecimento imediato que se 

instalam pelo corpo social inglês na segunda metade do século XIX, se inicia não apenas uma 

nova era econômica e urbanística no Estado moderno, como também uma nova configuração 

dos mecanismos de poder disciplinar. Em uma sociedade onde “cada um tem algo de 

conspirador e todos podem desempenhar papel de detetive” (BENJAMIN, 1994, p.38); onde 

todos estão submetidos à vigilância estatal e civil; e onde cada indivíduo encontra-se 

devidamente catalogado pelo papel familiar, pela situação econômica, pela adequação à lei, e 

pelo diagnóstico médico, a disciplinação das paixões, dos desejos, e dos movimentos destes 

corpos, pode, finalmente, como vimos por Bentham-Foucault, efetuar-se autonomamente.  

 Não é à toa que Edgar Allan Poe escolhe Londres para ambientar seu conto O homem 

da multidão (1840), no qual podemos observar o novo aparelho de poder disciplinar da era 

industrial, fundamentado nos princípios de visibilidade constante, reconhecimento imediato e 

investigação mútua, em pleno funcionamento. Neste conto, o narrador observa a multidão 

circulante pelas ruas de Londres em uma noite iluminada pelas lâmpadas a gás, e é capaz de 

identificar, pelas vestimentas, pelas expressões faciais e corporais, e pelo contato mútuo, os 

mais diversos tipos sociais da cidade industrial: nobres, comerciantes, procuradores, 

negociantes, agiotas, batedores de carteiras, jogadores, pequenos  funcionários de firmas 

transitórias, funcionários categorizados de firmas respeitáveis, almofadinhas, militares, 
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clérigos, judeus mascates, mendigos profissionais, mocinhas modestas, várias sortes de 

prostituas e bêbados, “carregadores de anúncios, moços de frete, varredores, tocadores de 

realejo, domadores de macacos ensinados, cantores de rua,  ambulantes, artesãos esfarrapados  

e trabalhadores exaustos, das mais  variadas espécies” (POE, 1993, p.21). Ao se deparar, 

porém, com a visão de um homem cuja singularidade de aspecto e de maneiras não permite 

reconhecimento discernível, o observador se vê compelido a segui-lo e investigá-lo, tamanho 

o terror que suscita tal singularidade. Ao se dar conta de que aquela figura não obedece a 

nenhuma rotina social ordinária, além de seguir despropositadamente os movimentos da turba 

londrina, o narrador finalmente abandona a perseguição do desconhecido, convencido de que 

tal natureza peculiar só pode manifestar o “gênio do crime profundo” (POE, 1993, p.23). Um 

certo romance de 1848 constituiria uma singularidade temática e estética frente a seus pares 

vitorianos tão aterrorizante quanto o personagem-anomalia do conto de Poe, mas trataremos 

de Wuthering Heights, com detalhe, em outro momento. 

 Com a proximidade do fim do século XIX, o ambiente cultural devidamente 

reconfigurado e as novas disciplinas introduzidas no corpo político inglês parecem 

efetivamente subjugar as disposições contestadoras e revolucionárias que haviam 

caracterizado o corpo social britânico durante os últimos cem anos. Neste momento, em que a 

sociedade capitalista industrial atinge ápices hegemônicos, não são mais os panfletos de 

ordenação pelo medo do Bloody Code, nem o sensacionalismo jornalístico e literário difusor 

da suspeição generalizada que protagonizam a literatura de massa interessada em veicular 

afecções coercivas ao corpo social inglês, mas um novo tipo de literatura que declara a 

infalibilidade do novo aparelho de poder moderno e reforça o senso de segurança do público 

leitor, a literatura policial. 

 Se o conto policial inaugurado por Poe mantinha um tom subversivo e questionador 

perante alguns construtos da sociedade burguesa, a ficção policial predominantemente 

recreacional de Arthur Conan Doyle investe em uma estética reconfortante e mitigadora, onde 

o herói-detetive serve como agente de consolação e salvaguarda pessoal do público leitor.  Se 

The Murders in the Rue Morgue (1841) critica o racionalismo excessivamente matemático e 

as insuficiências do pensamento analítico prevalecente, e propõe a observação sensível como 

alternativa para as insuficiências das ciências burguesas perante o acaso, o irracional, o 

imprevisível; e The Mystery of Marie Rogêt (1842) questiona a incompetência, a parcialidade, 

e a leviandade da imprensa jornalística de seu tempo, os contos e romances protagonizados 

por Sherlock Holmes (publicados a partir de 1887) comunicam à sociedade industrial a 

implacável complexidade e o meticuloso rigor do Estado moderno em seus métodos de 
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proteção e manutenção da ordem estabelecida, assegurando os leitores de que mesmo os mais 

engenhosos e excêntricos transgressores serão detectados e neutralizados pelos recursos (e 

gênios) igualmente astutos e inusitados de que se serve o aparelho de poder contemporâneo.  

 Em The Man of the Twisted Lip (1891), um homem que cria uma identidade 

alternativa para escapar às suas responsabilidades familiares e criar um território de 

experimentação com o ópio e com uma relação extra-conjugal, é desmascarado, denunciado e 

restituído ao seu papel social pelo excêntrico aparelho cientifico-policial encarnado por 

Watson e Holmes (é neste conto que, de maneira muita ambígua, se sugere a ideia de que o 

próprio Holmes frequenta casas de ópio “disfarçado” de junkie).  Em The Adventure of the 

Cardboard Box (1892), alcoolismo e adultério desfazem uma família proletária com violência 

e crueldade, e cabe a Sherlock Holmes descobrir e denunciar um histérico assassino. Assolado 

pelas intrigas da cunhada e, posteriormente, pelo adultério da esposa, o marinheiro Jim 

Browner assassina sua companheira e seu amante, decepa suas orelhas e as envia por correio 

para sua cunhada manipuladora. Entregue às autoridades e encurralado pelo estreito sistema 

penal londrino, Jim Browner produz um depoimento em que uma verdadeira história é 

revelada (uma verdade que, aliás, confirma aquilo que a racionalidade moderna já havia 

deduzido). Durante a leitura deste conto, nos deparamos com passagens que exaltam o 

aparelho jurídico contemporâneo (que permite, por exemplo, a divulgação de depoimentos 

ipsis litteris12), além de celebrarem a capacidade racional (referida no conto como capacidade 

de inferência), o conhecimento científico (sobre navegação, a anatomia de orelhas, etc.), e a 

organização burocrática do corpo policial moderno. Duzentos anos depois dos Newgate 

Calendars, a literatura policial de Conan Doyle  afirma ao imaginário popular a capacidade do 

aparelho de estado em descobrir, localizar, identificar, julgar e punir as mais diversas formas 

de ruptura com a ordem estabelecida.  

 A virada para o século XX marca o desenvolvimento do corpo político industrial: 

inicia-se a era do hiper-estímulo sensorial, da montagem cinematográfica, das avenidas e 

billboards elétricos, de bondes que atropelam cavalos, das maravilhas tecnológicas e de sua 

soberania sobre a fragilidade humana (a imprensa da época investe na publicidade de 

violentos acidentes envolvendo máquinas modernas e corpos brutalmente mutilados, como 

vimos em Ben Singer).13 Os avanços tecnológicos e as ambições imperialistas das metrópoles 

industriais (e de outros tipos de impérios ocidentais como o czarismo russo) eclodem na 

primeira guerra mundial. Os Estados Unidos passam a integrar o eixo de poder ocidental e, 

                                                 
12 Termo jurídico que indica “transcrição literal”, utilizado em DOYLE, p.293) 
13 SINGER, Ben. 2007, pp. 100-109 
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logo, seu mercado financeiro explode. O expansionismo imperial ocidental submete três 

quartos do globo terrestre a seu domínio político, às suas brutais teoria do conhecimento e 

formas dominantes, e aos mecanismos de poder que as estabelecem e disseminam nos seus 

corpos sociais (ao mesmo tempo em que lhes minam a capacidade de movimento, de desejo e 

de ação).  

 É justamente nesta era de abundâncias capitalistas (para os vencedores da primeira 

guerra), era da arte fragmentária, do jazz, e da narrativa vertiginosa de Mrs. Dalloway (do 

qual também trataremos com a devida atenção, mais adiante), que The Great Gatsby (1925), 

de F. Scott Fitzgerald, retoma alguns temas já trabalhados em Moll Flanders, em termos das 

relações ambíguas e instáveis que se estabelece com os sonhos políticos dominantes. Neste 

romance, o personagem-título, Jay Gatsby, também desenvolve uma potência transgressora ao 

recorrer ao crime e à contravenção para perseguir obstinadamente o “sonho americano” e 

ascender nos escalões sociais da Long Island da década de 1920. 

 Gatsby, um emergente self-made man do entre guerras estadunidense, ostenta sua nova 

fortuna com festas extravagantes a fim de chamar a atenção de Daisy, uma jovem que havia 

flertado com ele no passado (ao vê-lo em um uniforme militar) e que se encontra casada com 

a tradição aristocrática de Tom Buchanan. Ao conhecer Nick, um forasteiro que transita 

livremente entre as esferas aristocrática e burguesa e que é primo de Daisy (além de narrador 

do romance), Gatsby usa de seu charme e persuasão para eventualmente reencontrar a moça e 

iniciar um affair com a mesma. Gatsby, porém, se mostra incapaz de desfrutar de seu encontro 

amoroso com a Sra. Buchanan apenas de maneira marginal ao valores morais e sociais 

dominantes: ele precisa fazer dela sua esposa legal e completar a versão (particularmente 

caprichosa) do sonho americano que ele tão apaixonadamente persegue. 

 Obcecado pela ideia de realizar o sonho sócio-econômico estabelecido, Jay Gatsby, 

que havia recorrido ao contrabando e à lavagem de dinheiro para construir seu patrimônio 

burguês, precisa ouvir Daisy negar sua afeição por Tom e declarar seu “verdadeiro amor” por 

ele, na presença de todos. Tal concepção idealista e tradicional de amor eterno e transcendente 

envolve Gatsby em situações de insuportável tensão e, eventualmente, de dolorosa decepção. 

Os mais cínicos, voláteis e poderosos Buchanans, ambos adúlteros, livram-se de qualquer 

culpa moral ou legal por quaisquer desvios da ordem estabelecida, e deixam o triângulo 

minoritário George-Myrtle-Gatsby expiar brutalmente as transgressões das classes 

dominantes (fazendo do romântico contrabandista o bode expiatório para o escândalo moral e 

criminal que culmina em seu assassinato). Nick, cuja relação com Jordan mostra uma outra 

concepção de amor, neste caso transitória e móvel, se despede da amada e volta para a estrada 
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para viver outros romances, outras intrigas, outros cenários.  

 Se recorremos a esta breve história política e literária da Inglaterra (e Estados Unidos) 

dos séculos XVIII, XIX, e início do XX, o fazemos com o objetivo de compreender o 

conceito foucaultiano de mecanismos de poder: dispositivos concretos e abstratos (ora 

institucionais e práticos, ora discursivos ou ritualísticos) que conduzem as formas de 

pensamento e as disposições do sujeito humano de maneira a melhor afirmar e conservar as 

relações de poder vigentes. Com relação ao período aqui abordado, pudemos observar o 

caráter disciplinar dos mecanismos de poder modernos e a deflagração de mecanismos tanto 

institucionais (como a família, a escola, a fábrica, o aparelho burocrático, o jurídico, o 

policial, a prisão, o hospício, entre outros), que fixam as identidades, os tempos, os lugares e 

as funções dos entes sociais; quanto mecanismos abstratos, que se propagam pelo imaginário 

popular (através da imprensa, da literatura, de discursos religiosos, científicos e filosóficos) e 

definem os modos adequados de pensamento e comportamento, os discursos e desejos 

adequados, uma variedade limitada de modos de vida econômica e identidades sociais, a 

estratificação de uma subjetividade que comporta apenas uma das identidades pré-

estabelecidas. Preso a uma subjetividade (cela) individual localizada e categorizada, e exposto 

à visibilidade, à vigilância e ao reconhecimento de todo o aparelho de estado e de todo o 

servil corpo social (o Pan-óptico), o sujeito social moderno tende a encarnar as proposições 

dominantes estabelecidas e finalmente integrar o funcionamento da máquina hegemônica 

capitalista.  

 Este processo, porém, não se dá apenas da maneira pacífica que pretende o aparelho de 

estado moderno. Ao mesmo tempo em que mecanismos de poder das mais variadas ordens 

exercem forças de coerção física e epistemológica sobre o corpo social, outras máquinas 

abstratas exercem forças dissidentes, minoritárias, contra-hegemônicas, que, por confrontarem 

direta e indiretamente os valores dominantes, consequentemente liberam afetos de vitalidade, 

de movimento geográfico, de fluidez identitária, de produção de novos modos de vida e 

pensamento, e possibilitam novas criações artísticas, novos discursos filosóficos e científicos 

impensáveis pelo aparelho de poder e pela ordem epistemológica vigorantes.  

 É neste campo de batalha, ou campo de forças, que atuam os corpos conhecidos pelo 

pensamento moderno como sujeitos sociais: muitas vezes tão servis que operam efetivamente 

seus papéis políticos e perpetuam a difusão das formas hegemônicas, e outras vezes tão 

pressionados pelas forças de conservação que sucumbem à paralisia, à histeria e à morte. 

Aparece, aqui, uma relação entre os discursos do poder e a produção de afetos de imobilidade, 

passividade e decomposição. Os acometimentos febris de Moll Flanders, a violência histérica 
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de Manfred (ao apunhalar sua filha), e a melancolia alcoólica de Gatsby, são exemplos de 

momentos em que os personagens flertam com a loucura e com a morte durante a perseguição 

dos valores dominantes: conservação moral e auto-penitência cristã de Moll, manutenção de 

um regime político em Manfred, delírios conservadores de Gatsby - ideias adequadas que 

ameaçam a sanidade e a vida de todos os personagens em determinadas ocasiões. Em Diálgos 

(1977), o filósofo francês Gilles Deleuze elabora sobre a relação entre mecanismos de poder e 

a comunicação de “afetos tristes” : 

 

Vivemos num mundo desagradável, onde não somente as pessoas mas também os 
poderes estabelecidos têm interesse em nos comunicar afetos tristes (…) aqueles que 
diminuem nossa potência de agir. Os poderes estabelecidos precisam das nossas 
tristezas para fazer de nós escravos. O tirano, o padre (…) necessitam de nos 
persuadir de que a vida é dura e pesada. Os poderes precisam menos de nos reprimir 
do que de nos angustiar, ou (…) administrar e organizar os nossos pequenos e 
íntimos terrores(…) não nos darão descanso enquanto não nos tiverem comunicado a 
sua neurose e a sua angústia, a sua querida castração, o ressentimento contra a 
vida(...)” (Deleuze, Parnet, 1977. p.80) 

 

 Ao mesmo tempo, porém, outras forças atravessam a minoritária Moll e a conduzem 

por uma vida de nomadismo, de criação de novos territórios, novas identidades, de jogo com 

os sistemas dominantes - o que também nos remete às manobras, complôs e negociatas que 

mantém Manfred vivo durante sua sempre iminente ruína, e à extravagante encenação 

identitária de Gatsby, que lhe permite seus encontros e experimentações. São estas potências, 

estes afetos de movimento, de vitalidade, e de criação que chamaremos linhas de fuga, afetos 

que, se por um lado, fazem correr uma brisa de vida frente às opressivas forças de 

subordinação, por outro, promovem encontros potencialmente destrutivos com corpos 

políticos estratificantes como filosofias majoritárias, leis vigentes, ou uma patrulha policial. É 

deste conceito de linhas de fuga que trataremos na segunda parte deste capítulo. 

 Nesta primeira seção, portanto, discutimos os mecanismos de poder disciplinar 

modernos em suas manifestações institucionais, discursivas e literárias; as transformações 

operadas sobre tais mecanismos durante a industrialização da economia inglesa ao longo do 

século XIX até o início do Século XX; e as afecções que tais mecanismos comunicam ao 

sujeito social moderno, visando submeter suas disposições, restringir seus desejos, coibir sua 

potência de agir, e, enfim, discipliná-lo e subjugá-lo às verdades morais, intelectuais e 

políticas estabelecidas e disseminadas em prol da manutenção e conservação da ordem 

vigente. 
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1.2 O rizoma, as linhas de fuga: uma brisa de vida atravessa as sombras capitalistas 

 

Não é fácil ser (…) livre: fugir da peste, organizar os encontros, aumentar a 
potência de agir, afetar-se de alegria, multiplicar os afetos que exprimem ou 
encerram o máximo de afirmação. Fazer do corpo uma potência que não se 
reduz ao organismo, fazer do pensamento uma potência que não se reduz à 
consciência (…) o contrário de uma moral de salão. Ensinar a alma a viver a 
sua vida e não a salvá-la” (Deleuze, Parnet, 1998. p.80-81) 
 
 

 No seção anterior, havíamos discutido os afetos de imobilidade, passividade e 

decomposição que comunicam as formas dominantes e o aparelho de poder modernos. Para 

tanto, recorremos a uma breve história política e literária da Inglaterra dos séculos XVIII ao 

início do XX,  ao Vigiar e Punir, e ao Governo dos Vivos (ambos de Foucault) para esclarecer 

e exemplificar seu conceito de 'mecanismos de poder' e estabelecer a relação destes com o 

fomento de afetos ou potências tristes14. 

 Na presente seção, recorreremos a Gilles Deleuze para traçar um mapa de linhas de 

fuga, de ruptura, de abandono e de subversão da ordem mantida pelos mecanismos de 

conservação burgueses. Para tanto, percorreremos algumas obras do filósofo francês 

(Diálogos, Mil Platôs), assim como obras da tradição literária anglófona que escapam às 

proposições éticas, estéticas, morais e políticas estabelecidas na modernidade. Uma geografia, 

portanto, ao invés de uma história, para tentarmos esmiuçar os conceitos amorfos e volantes 

de Deleuze neste capítulo: linhas de fuga, devires-minoritários, rizoma, máquina de guerra... 

conceitos que não serão organizados em uma ordem histórica, hierárquica, evolutiva ou 

causal, mas horizontalmente, simultaneamente, ligados entre si pela possibilidade de criação 

de novas relações com a interioridade e com a exterioridade que propiciam diante das 

limitações e coerções impostas pelo aparelho de poder moderno.  

 Apesar de já termos discutido, na seção anterior, os mecanismos de que dispõem os 

aparelhos de poder para fixar os tempos, os lugares e as funções dos entes sociais, para definir 

os modos adequados de pensamento e comportamento, os discursos e desejos adequados, e 

                                                 
14 Em Espinosa: “A maior parte dos que escreveram sobre os afetos e sobre a forma de viver dos homens, não 
parecem tratar de coisas naturais que se seguem das leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora da 
natureza. Eles parecem conceber o homem na natureza como um império dentro de um império. Pois eles creem 
que o homem  parece mais perturbar do que seguir a ordem da natureza, ter uma potência absoluta sobre suas 
ações e só ser determinado por si mesmo. Eles atribuem a causa da impotência e da inconstância do homem não 
à potência comum da natureza, mas a não sei qual vício da natureza humana e por isso choram por ela, se riem 
dela, desdenham-na, ou, mais frequentemente, execram-na. E aquele que mostra mais eloquência ou 
engenhosidade em censurar a impotência da Mente humana é tido como divino.” (ESPINOSA, 1973, p.183) 
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para determinar uma variedade limitada de modos de vida econômica e identidades sociais e a 

sujeição autônoma dos entes sociais aos interesses da ordem estabelecida15, precisaremos, no 

presente capítulo, revisitar tais corpos e forças estratificantes, agora em relação a outras 

máquinas abstratas que os confrontam ao exercerem forças dissidentes, minoritárias, 

resistentes, criativas. Os aparelhos de poder, os sistemas arborescentes, as máquinas binárias, 

o sistema muro branco-buraco negro, a rostificação do corpo social, o espaço estriado são 

linhas deleuzianas que se ligam aos mecanismos de poder, aos sistemas panópticos, aos 

processos de individuação, de subjetivação, de repartição analítica e de determinação 

coercitiva, aos princípios de visibilidade constante e reconhecimento imediato que já 

havíamos visto em Foucault. Neste capítulo, porém, avançaremos com Deleuze para fora das 

formas dominantes e investigaremos as relações entre o aparelho de poder moderno e as 

máquinas de guerra que o confrontam, desafiam e ameaçam. 

 Esta imagética de campo de batalha que encontramos na filosofia deleuziana, onde as 

forças estratificantes do aparelho de poder são confrontadas pelas forças libertárias (e 

potencialmente destrutivas) das máquinas de guerra, remonta à filosofia de Baruch de 

Espinosa, que havia proposto, no século XVII, uma concepção de natureza e uma concepção 

de Deus que romperiam com todas as tradições filosóficas e teológicas estabelecidas pelo 

transcendentismo platônico-cristão.  

 A natureza, em Espinosa, se constituiria pelos encontros de corpos das mais variadas 

ordens e pelos afetos16 produzidos em tais encontros, de maneira que Deus se identificaria à 

própria natureza em sua capacidade de produção impassível de qualquer tipo de 

constrangimento exterior, por sua causa impassível de passividade17. Deus e natureza, 

portanto, se constituiriam simultaneamente, em um mesmo e único plano de existência por 

encontros entre corpos e pelos afetos que se produzem em tais encontros (o que quer dizer 

que, em Espinosa, Deus não estaria além da natureza, como nas tradições filosóficas 

                                                 
15 Em Diálogos, Deleuze e Parnet aludem a “toda uma organização que leva efetivamente o pensamento a 
exercer-se segundo as normas de um poder ou de uma ordem estabelecidos, mais do que isso, que instala nele 
um aparelho de poder, que o erige em aparelho de poder (DELEUZE, PARNET, 1977, p.35) (...) exercício do 
pensamento adequa-se, assim, às finalidades do Estado real, às significações dominantes bem como às 
exigências da ordem estabelecida. (DELEUZE, PARNET, 1998. P. 25) 

16 Em Deleuze: “os afetos são devires: ora nos enfraquecem na medida em que diminuem nossa potência de 
agir, e decompõem nossas relações (tristeza), ora nos tornam mais fortes na medida em que aumentam a 
nossa potência e nos fazem entrar num indivíduo mais vasto ou superior (alegria)” (DELEUZE, PARNET, 
1998. p.78) 

17 Deus age somente segundo as leis da sua natureza, sem ser constrangido por ninguém (…) não existe causa 
alguma, extrínseca ou intrínseca a Deus, que o incite a agir, além da perfeição da sua própria natureza (…) 
Só Deus é causa livre. Com efeito, só Deus existe pela única necessidade da sua natureza e age somente pela 
necessidade de sua natureza; pelo que só ele é causa livre. (ESPINOSA, 1973, p.102) (…) deve entender-se 
por Natureza naturante o que existe em si e é concebido por si, (...) isto é, Deus enquanto considerado como 
causa livre. (ESPINOSA, 1973, pp.113-114) 
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transcendentes). Diferentemente, porém, do deus imanente de Espinosa (a natureza naturante 

que ele nos apresenta em sua obra) e de sua causa livre, de sua produção impassível de 

constrangimento, os seres humanos, também constituídos por encontros entre corpos e pelos 

diversos produtos de tais encontros, teriam sua capacidade de produção afetiva constrangida 

por encontros com corpos reguladores como sistemas filosóficos, políticos, sócio-econômicos, 

etc., e portanto, estariam relegados à condição de causa passiva (ou de servidão), já que suas 

possibilidades de produção estariam pré-determinadas por corpos e forças extrínsecas a si 

próprios18.  

 Uma semente se encontra com terra, luz e água: produz-se um broto, uma cor, um 

perfume, parte do aparelho reprodutor de um inseto, o hospedeiro de uma praga, a iguaria 

gastronômica de uma espécie, etc.. Um corpo gasoso se encontra com um corpo orgânico, 

durante a respiração de um animal aeróbico qualquer: produzem-se processos químicos 

(desencadeiam-se diversos outros encontros entre os mais diversos tipos de corpos), produz-se 

energia, a possibilidade de vida, a oxidação das células, etc.. Duas ou milhões de moléculas se 

encontram (graças a forças de atração das mais variadas ordens) e tudo aquilo que existe se 

produz. Eis o deus-natureza de Espinosa: um campo de forças onde corpos de diferentes 

extensões, velocidades, potências e durações se encontram a todo momento produzindo todo o 

real - material e imaterial – existente, ou, em outras palavras, se auto-produzindo. 

  A ética de que fala Espinosa seria justamente uma configuração dos modos de pensar 

que permitisse ao ser humano produzir causas livres, encontros e afetos imprevistos pelas 

forças exteriores que determinam e limitam sua capacidade de experimentação e sua produção 

afetiva, e que definem todos os possíveis disponíveis em termos de movimento, de 

pensamento e de vida. A produção desta ética que confronta as forças estratificantes e 

extravasa as possibilidades limitadas de encontros e de afetos para elevar a potência do corpo-

pensamento humano à causa livre, à afirmação da vida, à beatitude de que fala Espinosa19 (e 

que Baudelaire retoma20), seria precisamente o propósito de se traçar uma linha de fuga, em 

                                                 
18 Diz-se livre o que existe exclusivamente pela necessidade da sua natureza e por si só é determinado a agir; e 

dir-se-á necessário, ou mais propriamente, coagido, o que é determinado por outra coisa a existir e a operar 
de certa e determinada maneira. (ESPINOSA, 1973, pp. 84-85) (…) Os homens enganam-se quando se 
julgam livres, e esta opinião consiste apenas em que eles têm consciência das suas ações e são ignorantes das 
causas pelas quais são determinados (ESPINOSA, 1973, p.166).  

19 Desde que a experiência me ensinou ser vão e fútil tudo o que costuma acontecer na vida cotidiana, e tendo 
eu visto que todas as coisas de que me acercava ou que temia não continham em si nada de bom nem de mau 
senão enquanto o ânimo se deixava abalar por elas, resolvi, enfim, indagar se existia algo que fosse o bem 
verdadeiro e capaz de comunicar-se, e pelo qual unicamente, rejeitado tudo o mais, o ânimo fosse afetado; 
mais ainda, se existia algo que, achado e adquirido, me desse para sempre o gozo de uma alegria contínua e 
suprema. (ESPINOSA, 1973, p.51) 

20 Os que sabem observar-se a si mesmos e guardam lembranças de suas impressões (…) puderam por vezes 
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termos deleuzianos, apesar dos riscos que tal produção pode implicar.  

 Tendo em vista a relação já estabelecida entre os aparelhos de poder, as formas 

dominantes por eles difundidas, e o fomento de afetos de decomposição que lhes é peculiar, 

podemos observar que a ética espinosana e a linha de fuga deleuziana estão preocupadas em 

romper com os modos de pensamento, de percepção e de afecção dominantes para aumentar 

nossa potência de agir e nosso poder de ser afetado, e nos permitir organizar nossos encontros 

de maneira a multiplicar os afetos que encerram o máximo de afirmação e “fazer do corpo 

uma potência que não se reduz ao organismo, fazer do pensamento uma potência que não se 

reduz à consciência” (DELEUZE, PARNET, 1998, p.80). 

 Eis o desafio, lançado por Espinosa e ressoado por Nietzsche, Deleuze e tantos outros: 

escapar às imposições do aparelho de estado moderno para produzir os afetos de movimento, 

de criação e de vitalidade que nos coíbem os poderes vigentes. Romper com os sistemas 

arborescentes, com as máquinas binárias, com o sistema muro branco-buraco negro, com a 

rostificação do corpo físico e social, com as causas e consequências, com as origens e 

finalidades, com as filiações e hereditariedades, com a representação e as significações 

dominantes, com as estruturas e as hierarquias, com os recortes significantes e as 

categorizações estabelecidas, com o passado e com o futuro. Abandonar estes construtos do 

poder moderno e criar novos usos para as formas dominantes; subverter a linguagem, a ética, 

o pensamento, a moral burgueses; criar novos territórios para ocupar e circular por uma ampla 

geografia, encenar subjetividades múltiplas e fluídas; expor-se a novos encontros e a novos 

agenciamentos com a exterioridade para produzir novos afetos, novos modos de vida e de 

pensamento que escapem às tristes proposições hegemônicas; programar nossos 

agenciamentos de maneira a permitir que nossos corpos produzam tais movimentos; trair “as 

potências fixas que querem nos reter, as potências estabelecidas da terra.”(DELEUZE, 

PARNET, 1998, p.33), trair “o mundo das significações dominantes e da ordem estabelecida” 

(DELEUZE, PARNET, 1998, p.34), finalmente, traçar linhas de fuga. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
notar, no observatório de seu pensamento, belas estações, dias felizes, minutos deliciosos. São dias em que o 
homem se levanta com um gênio jovial e vigoroso. Com suas pálpebras livres do sono que as selava, o 
mundo exterior se oferece a ele com um relevo bem-marcado, uma nitidez de contornos, uma riqueza de 
cores admiráveis. O mundo moral abre as suas vastas perspectivas, cheias de novas claridades. O homem 
agradecido por esta beatitude, infelizmente rara e passageira, sente-se ao mesmo tempo mais artista e mais 
justo, mais nobre, para dizer tudo em uma só palavra. (BAUDELAIRE, 1982, p.8) 
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1.2.1 Árvore: Foucault e Deleuze de mãos dadas, conversando sobre o aparelho de poder 

moderno 

 

Ora, não há dúvida que nos plantam árvores na cabeça: a árvore da vida, a 
árvore do saber, etc. Toda a gente reclama raízes. O poder é sempre 
arborescente (...)E isso das árvores, não é de todo uma metáfora, é uma 
imagem do pensamento, é um funcionamento, é todo um aparelho que se 
planta no pesamento para fazê-lo andar direito e fazer com que produza as 
famosas ideias justas. Há todos os tipos de caracteres na árvore:  ela tem um 
ponto de origem, germe ou centro; é máquina binária ou princípio de 
dicotomia, com suas ramificações que repartem e se reproduzem 
perpetuamente, seus pontos de arborescência; é eixo de rotação, que organiza 
as coisas em círculo, e os círculos em torno do centro; ela é estrutura, 
sistema de pontos e de posições que enquadram todo o possível, sistema 
hierárquico ou transmissão de comandos, com instância central e memória 
recapituladora; tem um futuro e um  passado, raízes e um cume, toda uma 
história, uma evolução, um desenvolvimento; ela pode ser recortada, 
conforme cortes ditos significantes à medida que seguem suas 
arborescências, suas ramificações, suas  concentricidades, seus momentos de 
desenvolvimento.  (DELEUZE, PARNET, 1998, p.37-38) 

  

 Se Foucault se articula com a arquitetura para comparar o aparelho de Estado moderno 

a um sistema penitenciário, Deleuze recorre à botânica para nos oferecer uma descrição das 

formas dominantes da sociedade burguesa: sistemas arborescentes, estruturais, hierárquicos, 

orgânicos,  históricos, hereditários, evolutivos, lógicos, causais, dicotômicos, significantes. 

Este diagrama arborescente do poder que Deleuze concebe nos permite observar alguns dos 

eixos epistemológicos, filosóficos e políticos estabelecidos pelo aparelho de poder burguês ao 

longo da modernidade.  

 A partir do Renascimento, os recém-formados aparelhos de estado europeus se 

lançaram na campanha de expansão imperialista que submeteria três quartos do globo 

terrestre ao seu domínio político e às suas verdades tecno-históricas, sócio-econômicas, 

científico-filosóficas, e etno-culturais. Segundo estas verdades, concebidas pela soberania 

imperial eurocentrista, iluminista, capitalista, masculina, branca, e cristã (em uma palavra, 

ocidental) e forçosamente disseminada em seus domínios coloniais, os paradigmas sociais, 

filosóficos e culturais que definem a noção geral de Modernidade designariam formas 

superiores de civilização e pensamento em relação às antigas estruturas feudais e a quaisquer 

outras estruturas subjugadas pelo poderio militar europeu, enquanto o expansionismo 

imperial, marcado pelo genocídio, pela escravidão, e pela vasta degradação humana e 

ecológica dos povos e territórios colonizados, constituiria uma benevolente missão civilizante 

cujo dever seria dominar um antagonismo não-ocidental (e, portanto, primitivo, bárbaro e 
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incivilizado) e conduzi-lo ao estado superior de evolução humana encerrado pela 

modernidade (atendendo apenas incidentalmente à insaciável demanda capitalista por recursos 

e mercados).  

 Tendo em vista esta dinâmica imperial que funda a modernidade, podemos observar a 

importância de alguns dos princípios arborescentes descritos por Deleuze para o projeto 

expansionista ocidental. A estrutura hierárquica, ou de transmissão de comandos, com 

instância central e domínios periféricos se reproduz tanto nas sociedades burguesas quanto 

nas políticas coloniais; os princípios de dicotomia permitem que os centros de poder 

ocidentais concebam um mundo bipartido entre o ocidente e o “resto” e promovam uma 

identificação objetiva da pluralidade de padrões políticos e culturais humanos por oposição às 

matrizes hegemônicas ocidentais; as formas históricas, evolutivas permitem que o “moderno” 

seja compreendido em termos de superação, de desenvolvimento, de progresso, de 

superioridade de um futuro sobre um passado, que acaba por reproduzir a ideia de 

superioridade dos impérios sobre as colônias, dos exércitos vencedores sobre os povos 

subjugados, dos senhores sobre os escravos, dos governantes sobre os governados, etc.; as 

formas estruturais, os sistemas de pontos e posições que enquadram todo o possível, se 

reproduzem na capacidade dos centros de poder em identificar, categorizar e qualificar todas 

as sociedades, culturas e indivíduos segundo os princípios filosóficos e científicos 

hegemônicos (neste caso, racionalistas, estruturais, representativos, dicotômicos...). 

 Com relação às máquinas binárias e sua importância para o aparelho de poder 

moderno, podemos observar como as próprias filosofias e ciências modernas se produzem a 

partir de princípios dicotômicos, sempre tendo em vista um modelo dominante a partir do 

qual se designarão, por oposição, quaisquer outras formas. A dialética sistematiza os 

processos possíveis de transformação, de recusa e de luta em formas antagônicas pré-

estabelecidas, em um campo de possibilidades pré-determinadas. A linguística opera por 

máquinas binárias para regular a linguagem, torná-la um código fixo, utilitário, significante, 

comunicativo, informativo, e, finalmente, injuntivo.21 A psicanálise trabalha seus dualismos, 

suas dicotomias, suas divisões por 2, seus cálculos binários, para finalmente induzir processos 

de interpretação que produzirão uma arqueologia da subjetividade, uma genealogia de 

segredos recalcados e de desejos aniquilados, um culto às verdadeiras origens de um 

inconsciente patológico, e finalmente, um diagnóstico, uma prescrição, um lugar, um papel, 

                                                 
21 Masculino-feminino, singular-plural, sintagma nominal-sintagma verbal. A linguística só encontra na 
linguagem o que já está nela: o sistema arborescente da hierarquia e do comando.”(DELEUZE,  PARNET, 1998, 
p.28) 
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um rosto fixados “em determinado lugar entre unidades elementares possíveis, em 

determinado nível em escolhas sucessivas possíveis” (DELEUZE, PARNET, 1998, p.18). 

“Nossas sociedades têm necessidade de produzir rosto” (DELEUZE, PARNET, 1998, p.37) e 

todos os rostos serão determinados por dicotomias sucessivas a partir do modelo dominante 

estabelecido.  

 É no mesmo Diálogos que Deleuze elabora sobre a “rostificação do corpo social” e 

sobre o “sistema muro branco-buraco negro”22 para descrever a dupla articulação distribuição 

das distinções binárias-formação de um meio de interioridade que faz do aparelho de estado 

um estrato: 

 

Há todo um sistema social que poderia ser chamado de sistema  muro branco – 
buraco negro. Estamos sempre dependurados sobre o muro  das significações 
dominantes, estamos sempre mergulhados no buraco de  nossa subjetividade, o 
buraco negro de nosso Eu que nos é mais caro do  que tudo. Muro onde se 
inscrevem todas as determinações objetivas que  nos fixam, nos enquadram, nos 
identificam e nos fazem reconhecer; buraco  onde nos alojamos, com nossa 
consciência, nossos sentimentos, nossas  paixões, nossos segredinhos por demais 
conhecidos, nossa vontade de torná-los conhecidos. Mesmo se o rosto é um produto 
desse sistema, é uma  produção social: grande rosto com bochechas brancas, com o 
buraco negro dos olhos.  (DELEUZE, PARNET, 1998, p.37)  

  

 É esta “rostificação”, esta colocação de buracos negros sobre muros brancos, esta 

fixação de sujeitos, lugares, funções, identidades, escolhas e movimentos sucessivos possíveis 

(no muro branco das proposições sócio-políticas dominantes), e esta determinação dos 

desejos, modos de pensamento e enunciação adequados (na obscuridade da interioridade 

ocidental) o grande interesse dos poderes estabelecidos. Para Deleuze, trata-se de uma dupla-

articulação que nos prende e nos dobra ao poder, que nos “agarra e liga impedindo qualquer 

combate” (DELEUZE, GUATTARI,  1997, p.12 ). A família, a escola, a fábrica, a cidade, a 

polícia, a imprensa, a jurisprudência, a ciência, a linguística, a filosofia nos fornecerão padres 

e tiranos23 suficientes para nos manter fixados e reconhecíveis no muro branco das 

                                                 
22 Félix trabalhava sobre os buracos negros; essa noção de  astronomia o fascina. O buraco negro é o que o 

capta e não o deixa mais sair. Como  sair de um buraco negro? Como emitir do fundo de um buraco negro? 
pergunta- se Félix. Eu trabalhava, antes, sobre um muro branco: o que é um muro branco, uma tela, como 
limar o muro e fazer uma linha de fuga passar? Pois buracos negros sobre um muro branco formam, 
precisamente, um rosto, rosto largo com bochechas brancas e perfurado por olhos negros, isso ainda não se 
parece com um rosto, é antes o agenciamento ou a máquina abstrata que vai  produzir rosto. No mesmo 
lance, o problema salta, política: quais são as sociedades, as civilizações que têm necessidade de fazer 
funcionar essa máquina, ou seja, de produzir, de "sobrecodificar" todo o  corpo e a cabeça com um rosto, e 
com que objetivo? Não é óbvio, o rosto da amada, o rosto do chefe, a rostificação do corpo físico e social 
(DELEUZE, PARNET, 1998, pp. 28-29) 

23 São os elementos principais de um aparelho de estado que precede por Um-Dois,(…) ele emprega policiais e 
carcereiros de preferência a guerreiros, não tem armas e delas não necessita, age por captura mágica 
imediata, “agarra” e “liga”, impedindo qualquer combate. (DELEUZE,GUATTARI, 1997, p.12) 
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determinações objetivas, assim como pequenos terrores e segredos íntimos para nos conservar 

encerrados em nossos buracos negros subjetivos (qualquer associação deste sistema muro 

branco-buraco negro deleuziano com a dupla-articulação foulcautiana distribuição em galerias 

periféricas-encerramento em celas individuais é perfeitamente natural). 

 Observamos, portanto, até aqui, o espaço estriado que o aparelho de poder moderno 

estabelece tendo em vista sua própria conservação, os sistemas arborescentes que se instalam 

na sociedade, na subjetividade e no pensamento modernos em prol do fomento de afetos de 

imobilidade, de passividade e de conservação, e da produção de corpos fixados, estratificados 

e disciplinados, com tempos, lugares, funções, identidades, movimentos, discursos, e desejos 

definidos e imutáveis, capazes de reproduzir sobre si mesmos e sobre os outros os desígnios 

da ordem estabelecida. “Como pode o desejo desejar sua própria repressão?” (DELEUZE, 

PARNET, 1998, p.117) – uma pergunta deleuziana que dialoga com o panóptico de Foucault.  

 

 

1.2.2 Erva: o nomadismo, a metamorfose, o demônico, as multiplicidades 

 

como desfazer o  rosto, libertando em nós as cabeças exploradoras que 
traçam linhas de  devir? Como atravessar o muro, evitando ricochetear sobre 
ele, ou ser esmagado? Como sair do buraco negro, em vez de girar no fundo, 
que partículas fazer sair do buraco negro? Como estilhaçar mesmo nosso 
amor para devirmos, enfim, capazes de amar? Como devir imperceptível? 
(DELEUZE, PARNET, 1998,  p.61) 
 

 Sobre as linhas de oposição, de resistência, de subversão, de fuga, em Deleuze: não se 

trata de abandonar todas as formas dominantes, pois há linhas de segmentaridade dura cuja 

quebra abrupta pode configurar um movimento de auto-destruição ou um reconhecimento, 

uma captura e uma reterritorialização por parte dos poderes estabelecidos. Não se trata, 

tampouco, de negar todas as formas dominantes – as rupturas binárias, do tipo dialético, 

propõem confrontamentos por antíteses pré-definidas, que configuram, fatalmente, outras 

formas, outras estruturas estabelecidas.24 Não se trata, portanto, de enfrentamentos do tipo 

capitalismo x comunismo x fascismo, aristocracia x proletariado x burguesia, ou 

heterossexualidade x homossexualidade x bissexualidade, pois todos configuram formas 

dominantes, pontos definidos em um possível determinado pelos mecanismos de 

                                                 
24 Até mesmo as margens de desvio serão medidas segundo o grau da escolha binária: você não é nem branco 

nem negro, então é árabe? Ou mestiço? Você não é nem homem nem mulher, então é travesti? (...) Ficará 
estabelecido tantas dicotomias quanto for preciso para que cada um seja fichado sobre o muro, jogado no 
buraco. (DELEUZE, PARNET, 1998, p.18)  
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identificação-qualificação-conservação instalados no pensamento e nos corpos sociais 

modernos.  

 Trata-se, sim, de encontrar-se com o proletariado e com a burguesia, com o 

sindicalismo e com a vagabundagem, com o empreendedorismo e com a mendicância, com a 

economia e com o nomadismo, de ocupar todos estes territórios, alimentar-se de partes destas 

formas dominantes para produzir quaisquer outros efeitos impensados pelos sistemas 

arborescentes que as circunscrevem. Trata-se de criar novas relações com as dinâmicas de 

produção e com as ficções econômicas sem reproduzir suas filosofias majoritárias, sem 

almejar suas finalidades pré-estabelecidas, sem comprometer-se com seus sonhos políticos 

pré-determinados. Trata-se de criar novas relações amorosas que escapem às lógicas de 

conservação de um sistema econômico de posses e propriedades, de heranças e indenizações, 

de lucros e dividendos, de protecionismo cultural e responsabilidade civil, de soberania do 

homem adulto ocidental sobre a mulher, a criança, o animal, o oriental. Trata-se, portanto, de 

pensar como a erva, que cresce pelo meio e no meio do empedrado25, entre os segmentos 

duros, entre os estratos, as estrias, as formas fixas e os cortes significativos dominantes. A 

erva, que abala a fixação, o cadastramento e a ordenação desempenhados pelos sistemas 

arborescentes que compõem o aparelho de poder moderno. A erva, que tem uma linha de fuga 

e não de enraizamento. A erva que, finalmente, desfaz o jardim.  

 

Há algo de demoníaco, ou de demônico, em uma  linha de fuga. Os demônios 
distinguem-se dos deuses, porque os deuses  têm atributos, propriedades e funções 
fixas, territórios e códigos: eles têm a ver com os eixos, com os limites e com 
cadastros. É próprio do demônio saltar os intervalos, e de um intervalo a outro (...) 
Sempre há traição em uma linha de fuga. Não trapacear à maneira de um homem da 
ordem que prepara seu futuro, mas trair à maneira de um homem simples, que já não 
tem passado nem futuro. (DELEUZE, PARNET, 1998, p.55-56) 

  

 É natural que as mitologias e teologias associem os deuses (detentores do poder 

notórios e distintos pela publicidade intrínseca à sua hegemonia) à ordem e à ordenação, aos 

códigos, territórios, funções, propriedades e formas fixas, enquanto os demônios 

(minoritários, marginais, anônimos e clandestinos) sejam associados à metamorfose, à 

errância, à mulher, à criança, ao animal, ao estrangeiro. Os demônios traem os códigos fixos, 

desrespeitam as fronteiras e territórios, recusam e desafiam os poderes estabelecidos, 

aterrorizam os mantenedores da ordem ao transitar pelo paraíso estriado das formas 
                                                 
25 “Os nômades estão sempre no meio. A estepe cresce pelo meio, ela está entre as grandes florestas e os 

grandes impérios. A estepe, a grama e os nômades são a mesma coisa. Os nômades não têm nem passado 
nem futuro, têm apenas devires, devir-mulher, devir-animal, devir-cavalo: sua extraordinária arte animalista. 
Os nômades não têm história, têm apenas a geografia”. (DELEUZE, GUATTARI, 1997, p.18)   
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dominantes como quem erra por um deserto liso. Em Mil Platôs, encontramos uma outra 

composição de imagens que nos permite melhor compreender as oposições deuses-demônios, 

espaço estriado-espaço liso: 

 

as peças de xadrez são codificadas, têm uma natureza interior ou propriedades 
intrínsecas, de onde decorrem seus movimentos, suas posições, seus afrontamentos. 
Elas são qualificadas, o cavaleiro é sempre um cavaleiro, o infante um infante, o 
fuzileiro um fuzileiro. Cada uma é como um sujeito de enunciado, dotado de um 
poder relativo; e esses poderes relativos combinam-se num sujeito de enunciação, o 
próprio jogador de xadrez ou a forma de interioridade do jogo. (…) Os peões do go, 
ao contrário, são grãos, pastilhas, simples unidades aritméticas, cuja única função é 
anônima, coletiva ou de terceira pessoa: “Ele” avança, pode ser um homem, uma 
mulher, uma pulga ou um elefante. Os peões do go são os elementos de um 
agenciamento maquínico não subjetivado, sem propriedades intrínsecas, porém 
apenas de situação(...) No xadrez, trata-se de ir de um ponto a outro (…) no go, o 
movimento já não vai de um ponto a outro, mas devém perpétuo, sem alvo nem 
destino, sem partida nem chegada. Espaço liso do go contra espaço estriado do 
xadrez (DELEUZE, GUATTARI, 1997, pp. 13-14) 
    

 Em um momento inicial de Diálogos, quando os textos de Claire Parnet e os de Gilles 

Deleuze ainda são discerníveis uns dos outros, a jornalista francesa questiona, a respeito 

destas composições aparentemente antitéticas que permeiam a obra do filósofo francês:  

 

vocês [Deleuze e Guattari]  (...)dizem que as  máquinas binárias são aparelhos de 
poder para quebrar os devires: você é homem ou mulher, branco ou negro, pensador 
ou vivente, burguês ou proletário? Mas o que você faz, se não propor outros 
dualismos? (...) o rizoma ou a grama, contra as árvores; a máquina de guerra, contra 
o aparelho de Estado; as multiplicidades complexas, contra as unificações ou 
totalizações; a força do esquecimento contra a memória; a geografia contra a 
história; a linha contra o ponto etc. (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 46) 

  
 Depois de considerarmos, com a própria Parnet, as estruturas intrínsecas à linguagem 

que fazem aparecer estes supostos dualismos na filosofia deleuziana26, poderíamos 

acrescentar outras oposições propostas pelo filósofo francês consonantes com aquelas 

supracitadas: o demônico contra o divino, as peças do go contra as de xadrez, o humor contra 

a ironia27, o traidor contra o intrujão28, a literatura anglófona contra a francesa29 (poderíamos, 

                                                 
26 Devemos passar por dualismos, porque eles estão na linguagem, (...) mas é preciso lutar contra a linguagem, 

inventar a gagueira, não para alcançar uma pseudo-realidade' pré-linguística, e sim para traçar uma linha 
vocal ou escrita que fará correr a linguagem entre esses dualismos, que definirá um uso minoritário da 
língua, uma variação inerente (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 47) 

27 O destino da ironia está inteiramente ligado à representação - a ironia assegura a individuação do 
representado ou a subjetivação do representante(...) Não são esses os problemas do humor, que nunca deixou 
de desfazer os jogos dos princípios ou das causas em prol dos efeitos, os jogos da representação em 
benefício do acontecimento, os jogos da individuação ou da subjetivação em benefício das multiplicidades 
(...) Há, na ironia, uma pretensão insuportável: a de pertencer a uma raça superior e ser a propriedade dos 
mestres (...) O humor, pelo contrário, invoca uma minoria, de um devir-minoritário: é ele quem faz gaguejar 
uma língua, que lhe impõe um uso menor ou constitui todo um bilinguismo na mesma língua. (DELEUZE, 
PARNET, 1998. pp.87-88) 
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ainda, acrescentar a oposição nietzschiana dionisíaco-apolíneo, neste mesmo contexto), etc.. 

Mas se a filosofia deleuziana propõe, de fato, oposições a formas fixas e a processos 

estratificantes específicos do aparelho de poder moderno, tais oposições nunca configuram 

outras formas definidas, mas apenas possibilidades de movimentos, de relações, de interações, 

de agenciamentos. Escapa-se às formas dominantes para quaisquer exterioridades ainda 

impensadas, ainda imprevistas pelos sistemas arborescentes-orgânicos, pelos aparelhos de 

poder estabelecidos.  

 A revolução, em Deleuze, não trata de transformação ou de retomada do poder, mas de 

fuga e de destruição do mesmo (devir-revolucionário)30. A traição da linguagem não se dá 

pela mudez ou pela não-articulação, mas pela produção de um gaguejar, de um estranhamento 

no interior da própria linguagem (devir uma língua menor no interior da própria língua 

materna31). A relação com o inconsciente, na filosofia deleuziana, não envolve pontos de 

origem, rememorações, reconhecimentos ou julgamentos, mas atividade, encontros, auto-

produção32. A subjetividade, na obra do filósofo francês, não encerra uma individualidade una 

e estável, mas uma composição de multiplicidades variáveis que se encontram e se modificam 

                                                                                                                                                         
28 O traidor é o personagem essencial do romance, o herói. Traidor do mundo das significações dominantes e 

da ordem estabelecida. É muito diferente do intrujão: o intrujão pretende se apropriar de propriedades 
estabelecidas, ou conquistar um território, ou mesmo instaurar uma nova ordem. O intrujão tem muito 
futuro, mas nenhum devir. O padre, o adivinho, é um intrujão, mas o experimentador, um traidor. O homem 
de Estado ou o cortesão, é um intrujão, mas o homem de guerra (mas não marechal ou general) é um traidor. 
(DELEUZE, PARNET, 1998, p.57)  

29 A literatura anglo-americana não cessa de apresentar rupturas, personagens que criam sua linha de fuga, que 
criam por linha de  fuga. Thomas Hardy, Melville, Stevenson, Virginia Woolf, Thomas Wolfe, Lawrence, 
Fitzgerald, Miller, Kerouac. Tudo neles é partida, devir, passagem, salto, demônio, relação com o exterior 
(…) Não temos nada equivalente em França. Os franceses são demasiado humanos, demasiado históricos, 
demasiado preocupados com o futuro e o passado (…) Não sabem devir, pensam em termos de passado e 
futuro históricos. Mesmo com relação à revolução, pensam mais num “futuro da revolução” do que num 
devir-revolucionário (DELEUZE, PARNET, 1998, pp. 51-52) 

30 Ao invés de apostar sobre a eterna impossibilidade da revolução e sobre o retorno fascista de uma máquina 
de guerra em geral, por que não pensar que um novo tipo de revolução está se tornando possível, que todo 
tipo de máquinas mutantes, viventes, fazem guerras, se conjugam e traçam um plano de consistência que 
mina o plano de organização do Mundo e dos Estados? (…) a questão do futuro da revolução é uma má 
questão, porque, enquanto se coloca, há inúmeras pessoas que não devém revolucionárias, e ela é feita 
precisamente para isso (DELEUZE, PARNET, 1998, p.176) 

31 Um estilo é conseguir gaguejar na sua própria língua. É difícil, porque é preciso que exista a necessidade de 
um tal gaguejar. Não ser gago nas suas palavras, mas ser gago na própria linguagem. Ser como que um 
estrangeiro na sua própria língua (…) Devemos ter uma língua menor no interior da nossa língua (…) o 
multilinguismo não é apenas a posse de diversos sistemas em que cada um seria heterogêneo em si próprio; é 
antes a linha de fuga ou de variação que afeta cada sistema impendido-o de ser homogêneo (…) falar na sua 
própria língua como um estrangeiro. Proust diz: Os livros belos são escritos numa espécie de língua 
estrangeira (DELEUZE, PARNET, 1998, pp. 14-15) 

32 O inconsciente deve ser produzido. Não tem nada a ver com recordações recalcadas, nem mesmo com 
fantasmas (…) produzimos, com blocos de infância sempre atuais, os blocos de devir-criança. Cada um 
fabrica ou agencia, não com o ovo do qual saiu, nem com os progenitores que a isso o ligam, nem com as 
imagens que daí tira, nem com a estrutura germinal, mas com o pedaço de placenta que arrebatou, e que lhe 
é sempre contemporâneo como matéria de experimentação. (DELEUZE, PARNET, 1998. p.100) 
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a cada momento33.  

 Seria isto o rizoma34: não um sistema de pontos e posições pré-definidos, mas uma 

multiplicidade de linhas amorfas que extravasam as formas dominantes, que forçam suas 

margens, que as desmembram e desfiguram (as desterritorializam), que se ligam em uma 

malha aberta, inacabada, aberta a possibilidades de encontros com outras linhas, e à 

possibilidade de produção de outros afetos, diferentes daqueles fomentados em prol de nossa 

submissão. Afinal, confeccionar para si uma máquina de guerra, traçar uma linha de fuga, 

fazer crescer erva, fazer rizoma, devir é fazer com que algo escape às formas instituídas, aos 

sistemas arborescentes, aos cortes significantes estabelecidos, é trair as potências fixas, é 

flexibilizar e finalmente abandonar estratos, é desfazer estrias e produzir um espaço liso, um 

plano de imanência, um campo de experimentações amplo, móvel, infinitesimal. É subverter 

os modos de pensar e perceber (trair as hierarquias e hereditariedades, as filiações lógicas, as 

finalidades econômicas dominantes), subverter os modos de desejar, de atuar e de enunciar 

(desterritorializar os códigos morais, civis e linguísticos prescritos), subverter os modos de se 

encontrar e de se afetar (abandonar os espaços-tempos circunscritos, as subjetividades 

estratificadas e os inconscientes castrados), subverter os modos de interpretar e interiorizar 

(desterritorializar a representação e a memória) e é, ainda, outras coisas mais. É a 

irracionalidade onírica e a linguagem anti-econômica de um clown de Beckett, é a mobilidade 

e a fluidez sócio-cultural de um nômade beatnik, é o empirismo livre de um poema de Walt 

Whitman ou de um romance de Henry Miller, é o dionisíaco de Nietzsche, é o acéfalo de 

Bataille, é a dispersão de sujeitos enunciativos de Mrs. Dalloway, é o devir-criança, o devir-

animal, o devir-bárbaro, o devir-mulher e o devir-revolucionário de Wuthering Heights... 

 

 

1.2.3 Máquinas de abolição: os perigos de se traçar uma linha de fuga 

 

                                                 
33 Cada Indivíduo é ele próprio composto de indivíduos de ordem inferior e entra na composição de indivíduos 

de ordem superior. Todos os indivíduos estão na Natureza como que num plano de consistência de que 
formam a figura completa, variável a cada momento.” (DELEUZE, PARNET 1998. p.78) 

34 Há multiplicidades que não param de transbordar as máquinas binárias e não se deixam dicotomizar. Há, em 
toda parte, centros, como multiplicidades de buracos negros que não se deixam aglomerar. Há linhas que não 
se reduzem ao trajeto de um ponto, e escapam da estrutura, linhas de fuga, devires, sem futuro nem passado, 
sem memória, que resistem à máquina binária, devir-mulher que não é nem homem nem mulher, devir-
animal que não é nem bicho nem homem. Evoluções não paralelas que não procedem por diferenciação, mas 
saltam de uma linha a outra, entre seres totalmente heterogêneos; fissuras, rupturas imperceptíveis, que 
quebram as linhas mesmo que elas retomem noutra parte, saltando por cima dos cortes significantes... Tudo 
isso é o rizoma. Pensar, nas coisas, entre as coisas é justamente criar rizomas e não raízes, traçar a linha e 
não fazer o balanço. (DELEUZE, PARNET, 1998, p.22) 
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 A filosofia deleuziana elabora sobre três tipos de linhas que constituiriam as pessoas, 

indivíduos ou grupos. O primeiro tipo de linhas sobre o qual Deleuze elabora seriam linhas 

segmentárias, de segmentaridade dura (sedentárias); o segundo tipo de linha seriam as linhas 

de fissura, ou de segmentaridade flexível (migrantes); e o terceiro tipo de linha seriam as 

linhas de ruptura, ou de fuga (nômades)35. 

 As linhas de segmentaridade dura de que fala Deleuze dependeriam de máquinas 

binárias de classes, sexos, idades, setores, subjetivações, etc., que se tocariam mutuamente e 

nos atravessariam, segmentando-nos com seus sistemas de escolhas sucessivas possíveis 

(homem-mulher-travesti, branco-negro-mestiço, etc..). Tais linhas também implicariam 

dispositivos de poder, “cada um fixando o código e o território do segmento correspondente” 

(DELEUZE, PARNET, 1998, p.156), e sobrecodificando todos os segmentos, tanto os que 

integram o plano de organização social, quanto aqueles que dele se excluem. Tais linhas 

constituiriam, portanto, os estratos, os segmentos duros, os cortes significativos dominantes e 

os mecanismos de poder que o aparelho de estado instala nos corpos sociais que governa. 

“Tais segmentos que nos atravessam e pelos quais temos de passar estão marcados por uma 

rigidez que, ao mesmo tempo que nos tranquiliza, faz de nós as criaturas mais receosas e 

também as mais impiedosas e mais amargas” (DELEUZE, PARNET, 1998, p.166) 

 As linhas de segmentaridade flexível, por sua vez, traçariam pequenas modificações, 

pequenos desvios, micro-devires que, de alguma maneira, forçariam limiares e liberariam 

partículas moleculares aos segmentos duros molares:  

 

uma profissão, por exemplo, professor, juiz, advogado, contabilista, mulher da 
limpeza é um segmento duro, mas é também muitas coisas mais: quantas conexões, 
atrações e repulsas que não coincidem com os segmentos, quantas loucuras secretas 
e contudo em relação com os poderes públicos (DELEUZE, PARNET, 1998, p.152)  

  
 O terceiro tipo de linhas, de ruptura ou de fuga, nos levaria, através de nossos 

segmentos e através dos nossos limiares para um destino desconhecido, não previsível, não 

preexistente. Neste tipo de linhas não operariam máquinas sobrecodificantes, mas máquinas 

mutantes que perturbariam os cortes dominantes ao conjugá-los com outros fluxos que não 

                                                 
35 Em Espinosa:  O corpo humano é composto de muitíssimos indivíduos (de natureza diversa) cada um deles 

altamente composto(...) Dos indivíduos de que o Corpo humano é composto, alguns são fluidos, alguns são 
moles e outros são duros (...) Os indivíduos que compõe o corpo humano, e, por conseguinte, o próprio 
corpo humano, podem ser afetados pelos corpos externos de grande número de modos (…) o corpo humano 
requer para se conservar um grande número de outros corpos, através dos quais ele se regenera quase 
continuamente (...) Quando uma parte fluida do Corpo humano é determinada por um corpo externo a se 
chocar frequentemente contra um corpo mole, ela muda a superfície deste e lhe imprime como que vestígios 
do corpo exterior que com ela se choca (…) O corpo humano pode mover e dispor os corpos externos de um 
grande número de modos. (ESPINOSA, 1973, pp.155-156) 
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responderiam às grandes oposições molares (nem por oposição, nem por complementaridade 

). “Não se trata de acrescentar, na linha, um novo segmento aos segmentos precedentes (um 

terceiro sexo, uma terceira classe (…), mas de traçar uma outra linha no meio dos segmentos, 

que os arrastará (…) num movimento de fuga ou de fluxos.” (DELEUZE, PARNET, 1998, p. 

158) 

 Cada uma destas três linhas (todas imanentes umas às outras, inevitavelmente 

imbricadas e emaranhadas umas nas outras), nos oferece seus perigos próprios. No caso das 

linhas de segmentaridade dura, que dizem respeito aos dispositivos de poder que trabalham os 

nossos corpos, às máquinas binárias que nos segmentam, às máquinas abstratas que nos 

sobrecodificam, aos regimes de signos que nos regulam, enfim, às nossas estratificações, 

Deleuze questiona: “mesmo se tivéssemos o poder de a eliminar [tal segmentaridade], será 

que o poderíamos fazer sem nos destruirmos a si próprios, de tal modo que ela faz parte das 

condições de vida, incluindo do nosso organismo e da nossa própria razão?” (DELEUZE, 

PARNET, 1998, p.166) Ao tentarmos flexibilizar, suspender, desviar, minar estas linhas, 

efetuamos um perigoso processo não apenas contra o Estado, mas sobre nós mesmos: “que 

perigos despoletamos se fazemos saltar estes segmentos demasiado depressa? O próprio 

organismo não morrerá disso, ele que também tem as suas máquinas binárias, até nos nervos e 

no cérebro?” ((DELEUZE, PARNET, 1998, p.173).  

 No caso das linhas de segmentaridade flexível, Deleuze nos atenta para o risco de se 

superar um limiar muito abruptamente, ou de se produzir uma intensidade impossível de se 

suportar. Podemos, ainda, segundo o próprio filósofo, encontrar, neste segundo tipo de linhas, 

os mesmos perigos que existem em uma linha dura, “só que miniaturizados, disseminados, ou 

antes, molecularizados” (DELEUZE,PARNET, 1998, p.167). Deixaríamos, neste caso, as 

margens da segmentaridade dura, para entrarmos em um regime não menos regulado, onde 

nossos processos moleculares cairiam em um buraco negro que alojaria microfascismos, uma 

segurança “ainda mais inquietante do que as certezas que se possuía na primeira linha” 

(DELEUZE,PARNET, 1998, p.167).  

 No caso das linhas de fuga, encontramos os perigos que Deleuze considera os mais 

graves: além do risco de serem “bloqueadas, segmentadas, precipitadas em buracos negros” 

(DELEUZE, PARNET, 1998, p. 168), tais linhas podem se converter em linhas de abolição, 

ou seja, de destruição dos outros e de si próprio: “As linhas de fuga acabam mal (…) não 

apenas porque são curto-circuitadas pelas outras duas linhas, mas porque se curto-circuitam a 

si próprias, devido ao perigo que segregam” (DELEUZE,PARNET, 1998, p.168). 

Diferentemente do aparelho de estado e de seus mecanismos de poder, as linhas de fuga não 
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buscam conservação: são peças de uma máquina de guerra que empreende a destruição do 

Estado e dos sujeitos de Estado, e até sua própria destruição, ou dissolução ao longo da linha: 

 

Quais são as tuas linhas de fuga, linhas onde os fluxos se conjugam, onde os limiares 
atingem um ponto de adjacência e de ruptura? São ainda toleráveis, ou já foram 
apanhadas por uma máquina de destruição e de auto-destruição que recomporia um 
fascismo molar? - Pode acontecer que um agenciamento de desejo e de enunciação 
seja rebatido nas suas linhas mais duras, nos seus dispositivos de poder (…) Há 
desejo desde que há máquina ou corpo sem órgãos. Mas há corpos sem órgãos que 
são como que invólucros vazios endurecidos, porque se fez saltar demasiado 
depressa e com demasiada força os seus componentes orgânicos [segmentos duros] 
(…) há corpos sem órgãos cancerosos, fascistas, em buracos negros ou em máquinas 
de abolição. (DELEUZE, PARNET, 1998, p.173)  
 

 Traçar uma linha de fuga, mover-se, transformar-se, criar, portanto, pode constituir um 

grande perigo. Os poderes estabelecidos estão sempre dispostos a arcar com sua exclusão, seu 

confinamento e sua destruição em caso de transgressão e desafio às formas dominantes. Um 

policial para prendê-lo, um juiz e um padre para condená-lo, um médico para diagnosticá-lo, 

um remédio ou uma arma para abatê-lo instantânea ou paulatinamente, uma consciência e 

uma memória para lhe aplicarem estes mesmos tormentos espontaneamente, máquinas 

abstratas que podem capturar, reterritorializar, bloquear nossos devires e converter nossas 

máquinas de guerra em máquinas de abolição, de violência e de auto-destruição. É preciso 

experimentar com muito cuidado, organizar nossos agenciamentos de maneira a confrontar as 

opressivas proposições do aparelho de estado e as máquinas abstratas que ele põe em 

funcionamento sem retomarmos as impossibilidades de movimento, de ação, de paixão e de 

vida que elas transmitem.  

... 

 Nesta seção, procuramos compreender o conceito deleuziano de linhas de fuga, as 

máquinas de guerra e os devires-minoritários que as permitem,  as potências de subversão e os 

agenciamentos nômades que as propiciam, assim como o alto risco de captura, 

reterritorialização e destruição que elas pressupõem. Procuramos ainda propor relações entre 

tais conceitos deleuzianos com obras da tradição literária anglófona, e com outros conceitos 

filosóficos de pensadores como Espinosa, Nietzsche, e Foucault; e, finalmente, constituímos 

uma cartografia teórica para agenciarmos com as leituras dos romances de Emily Bronte e 

Virginia Woolf.   
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CAPÍTULO 2 

A LITERATURA E O MAL  

 

2.1 O Morro Dos Ventos Uivantes: demônio vitoriano 

 

 

Como um ser humano poderia empreender um livro como este sem 
cometer suicídio antes de terminar uma dúzia de capítulos, é um 
mistério. Trata-se de um conjunto de vulgares depravações e horrores 
antinaturais. 

Graham's magazine, 1848 (ALLOT, 1979, p.50) 
 
Nos erguemos da leitura de O morro dos ventos uivantes como recém-
saídos de um lazareto. Leiam Jane Eyre, é nosso conselho, mas 
queimem O morro dos ventos uivantes. 

Patterson's Magazine, março de 1848 (ALLOT, 1979, p.50)36 
 

 

 Originalmente publicado em 1847, O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë, não 

obteve o sucesso crítico ou comercial alcançado por outras obras também editadas em um 

contexto socioeconômico no qual a literatura e, especialmente o romance, integravam um 

amplo mercado de produção e consumo industrial de obras de arte. Neste contexto, tanto 

romances conservadores como Orgulho e Preconceito (no qual todas as transgressões dos 

valores morais e cívicos burgueses são expiadas pela morte ou pelo casamento até que a 

ordem dominante seja devidamente restabelecida), quanto romances mais críticos, como 

Oliver Twist (que denuncia as iniquidades, arbitrariedades, violências celebrados pelo 

progresso industrial e pelos ideais burgueses), apresentavam ao público leitor uma 

organização narrativa da qual se podia depreender proposições morais bem definidas 

(conservação da moral burguesa no romance de Jane Austen, contestação do sistema social 

capitalista no caso da narrativa de Charles Dickens), além de personagens essencialmente 

arquetípicos, facilmente identificáveis pelas categorias sociais e morais estabelecidas no 

ambiente cultural vitoriano, e logo despontaram como objetos prestigiados  por intelectuais e 

consumidores modernos.  

Mas, se podemos relacionar o material narrativo de romances como Orgulho e 

                                                 
36 Os trechos das resenhas aqui transcritos encontram-se na obra de Miriam Allot que coleciona a fortuna crítica 
produzida em torno de O morro dos ventos uivantes nos anos seguintes à sua publicação original, e aparecem 
traduzidos livremente pelo autor do artigo. 
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Preconceito e Oliver Twist a determinadas agendas filosóficas engajadas na defesa da 

burguesia ou do proletariado como melhores condutores do projeto da modernidade, O Morro 

dos ventos uivantes parece colocar em causa as próprias fundações sobre as quais se sustenta 

tal projeto. Ao contrário destes best-sellers oitocentistas, o romance de Emily Brontë recusa 

qualquer possibilidade de julgamento moral de sistemas sociais, doutrinas filosóficas ou 

condutas individuais, apresentando movimentos de hibridismo, assimilação seletiva e 

reapropriação criativa que descaracterizam as instituições dominantes e as deslocam de seus 

lugares, funções e significações habituais. O romance também transgride as normas de 

resistência e de luta política ao manifestar potências revolucionárias que não visam 

estabelecer uma outra ordem, um outro estado, ou uma outra verdade moral, mas que 

transfiguram, suspendem e destituem os poderes estabelecidos em determinados espaços e 

tempos para produzir novos possíveis em termos de pensamento, de vida social e de fruição 

estética. A obra-prima de Emily Brontë ainda rejeita a representação dos arquétipos 

moralmente definidos que tanto aprazeriam a consciência burguesa vitoriana, ao apresentar 

personagens constituídos por múltiplas potências contraditórias alternadamente cultivadas e 

reprimidas ao longo da narrativa. Capazes de maneiras ternas e compassivas mas também de 

expedientes perversos e irracionais, os principais antagonistas desta narrativa permanecem 

indefiníveis pelas categorias unívocas ou pelos recortes significativos estabelecidos no 

ambiente cultural moderno, apreensíveis apenas em termos relacionais, situacionais, e 

transitórios. O morro dos ventos uivantes, portanto, nos oferece uma verdadeira malha de 

linhas de ruptura com o pensamento e a sociedade modernos, caracterizados por sistemas 

estruturais racionalmente segmentados em categorias unívocas, formas fixas, e hierarquias 

funcionais, e talvez por isso, tenha sido inicialmente recebido com o estranhamento e o 

repúdio que a ordem burguesa reserva a tudo o que é estrangeiro e marginal aos seus 

domínios.  

Apenas algumas décadas após sua publicação original, o romance seria reconhecido 

pela intelectualidade institucional moderna como parte integrante do cânone literário 

ocidental (uma honra dúbia, muitas vezes conferida a obras desafiadoras com o intuito de 

minimizar seus potenciais efeitos subversivos), possivelmente pelos mesmos motivos pelos 

quais fora demonizado originalmente. Mas, apesar desta captura canônica ter se iniciado ainda 

nos últimos anos do século XIX, críticos e teóricos contemporâneos ainda ressaltam a 

potência transgressora da narrativa em relação àquela de seus pares vitorianos, tanto no que 

diz respeito aos seus personagens e enredo, quanto no que concerne sua própria construção 

enquanto objeto estético. 
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Em sua leitura de O morro dos ventos uivantes, o crítico marxista Terry Eagleton 

atenta para o “contraste entre a elaborada impessoalidade do romance de Emily (…) e a 

manipulação tendenciosa, ocasionalmente oportunista de materiais para fins ideológicos de 

Charlotte” (EAGLETON, 2005, p.98). Tal comparação entre as narrativas das irmãs Brontë 

evidencia as marcas de impessoalidade e amoralidade também verificadas por Georges 

Bataille em seu exame do romance, pois, segundo Eagleton, enquanto as obras de Charlotte 

nos conduziriam “um tanto diretamente a uma consciência individual, transparente e 

controladora” (EAGLETON, 2005, p.100) engajada na “resolução ilusória de contradições 

reais” (EAGLETON, 2005, p.97), a única obra ficcional de Emily permaneceria “inabalada 

[moralmente] pelos conflitos que libera” (EAGLETON, 2005, p.100), evitando a resolução 

sintética de tais conflitos em detrimento da composição de um campo de forças contraditórias 

– ou de “pressões conflitantes”, segundo Eagleton (2005, p.98) – que se encontram 

exaustivamente.  

Em seu A Literatura e o Mal, o pensador francês Georges Bataille nos apresenta um 

conceito de Bem que se definiria por um cálculo racional no interesse comum, e que 

implicaria, necessariamente, a consideração do futuro. A esta noção de Bem, se oporia “um 

movimento de embriaguez divina, que não pode suportar o mundo racional dos cálculos” 

(BATAILLE, 1989, p.19), o Mal, que, assim como “o movimento impulsivo da infância, está 

inteiramente no presente.” (BATAILLE, 1989, p.19). Bataille, que dedica todo um capítulo de 

A Literatura e o Mal ao Morro dos ventos uivantes, associa a obra ao Mal, na medida em que 

reconhece nela uma “isenção que a libera de qualquer preconceito de ordem ética ou social” 

(BATAILLE, 1989, p.19), assim como “uma liberação total em relação à sociedade e à moral” 

(BATAILLE, 1989, p.19), e uma “vontade de ruptura com o mundo, para melhor enlaçar a 

vida em sua plenitude” (BATAILLE, 1989, p.19). Segundo Bataille, tais liberações, rupturas e 

desejos violariam, antes de tudo, a lei da razão, instituição dominante na modernidade 

fundada pelo Bem, e por isso, manifestariam o Mal a que se refere o filósofo em seu trabalho: 

“Na medida em que o cristianismo é uma fidelidade muito estrita ao Bem, que funda a razão 

(…) a lei que Heathcliff viola – e que, amando-o contra a vontade, Catherine Earnshaw viola 

com ele – é antes de tudo a lei da razão.”  (BATAILLE, 1989, p.20) 

Na medida em que Eagleton lê, em O morro dos ventos uivantes, uma recusa a 

resoluções morais, proposições ideológicas, e que Bataille relaciona sua isenção moral a 

rupturas com a razão e com a sociedade, a uma vontade de fruição da vida, e ao Mal, um e 

outro nos oferecem interessantes relações entre o material narrativo produzido por Emily 

Brontë e a filosofia de Gilles Deleuze que, como vimos no capítulo anterior, liga sua linha de 
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fuga ou de ruptura a uma linha demônica, ambas traindo os códigos fixos, desrespeitando as 

fronteiras e territórios estabelecidos, e desafiando os poderes instituídos para cultivar 

potências de criação e de vitalidade descomprometidas com o interesse comum ou com o 

futuro. Associadas à metamorfose, à errância, à marginalidade, à clandestinidade, à 

animalidade e à infância, a linha de fuga e a linha demônica deleuzianas seriam traçadas por 

máquinas de guerra – máquinas abstratas, mutantes e desejantes que empreenderiam a 

destruição do estado e dos sujeitos de Estado, mas que, em sua potência anti-conservadora, 

incorreriam nos riscos de destruição de si mesma e dos outros, e de apropriação e conversão 

em máquina estatal.  

Esta noção de máquina de guerra que se tensiona até a beira da destruição para lançar 

o pensamento para além da razão e da moral, para além das formas sociais estabelecidas, para 

além dos processos de totalização e individuação (que são, afinal, processos de subjetivação), 

nos remete tanto a aspectos formais quanto a elementos ficcionais do romance a que 

dedicamos o presente capítulo. Neste texto, procuraremos discutir de que maneiras O Morro 

dos ventos uivantes traça suas linhas de fuga e erige suas máquinas de guerra contra os 

aparelhos de poder modernos e os mecanismos de normatização, organização, fixação e 

coerção que lhes são peculiares, fazendo jus, à sua maneira, às impressões malignas e 

demoníacas deixadas em seus primeiros detratores.  

Tendo em vista as associações já estabelecidas entre a impessoalidade, a amoralidade, 

e o mal, podemos considerar a própria Emily Brontë um elemento demoníaco que circunda O 

morro dos ventos uivantes, já que a autora permanece coletiva, amorfa e clandestina em sua 

própria escrita que, constituída por fluxos narrativos polifônicos, heterogêneos e instáveis – os 

“vários caminhos” ou “feixe múltiplo” de que fala Bataille (1989, p.19), e por um plano de 

forças conflitantes impassível de resoluções ou estabilizações formais (de que fala Eagleton), 

impossibilita sua remissão a uma subjetividade enunciativa unívoca ou a uma consciência 

moral individual transcendentes à obra.   

 No intento de dispersar subjetividades enunciativas, consciências individuais, e 

preconceitos morais, O morro dos ventos uivantes se serve, curiosamente, de dois narradores 

principais que encarnam de diferentes maneiras as perspectivas filosóficas dominantes na 

modernidade e julgam incessantemente os eventos narrados no romance e seus atores 

principais. Apesar de se utilizarem dos paradigmas filosóficos e sociais modernos ao 

moralizar as paixões irracionais e a barbárie minoritária produzidos pelos outros personagens 

do romance, ambos os narradores acabam por evidenciar a insuficiência de sua própria 

capacidade de racionalização e ajuizamento diante dos pensamentos, desejos e ações que 
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narram.  

 Lockwood, o primeiro destes narradores, é um gentleman desiludido com os excessos 

da megalópole industrial londrina que se retira para o interior da Inglaterra a fim de “reduzir 

suas possibilidades de escolha” e, enfim, “encontrar alguma alegria em viver”. Ao alugar a 

propriedade rural conhecida como Thrushcross Grange37, Lockwood encontra nos moradores 

de Wuthering Heights38 a única possibilidade de interação social disponível nas remotas 

charnecas de Yorkshire. Nesta reduzida sociedade, porém, Lockwood se depara com um 

modelo familiar que desafia os padrões estabelecidos no ambiente urbano moderno: a 

hostilidade mútua e a tensão violenta experimentadas naquele ambiente doméstico se 

contrapõem à “noção vitoriana da família como um espaço piedoso e pacífico no interior do 

conflito social” (EAGLETON, 2005, pp.105-106), e causam tamanho choque no forasteiro 

citadino que o motivam a se sentir “completamente curado da mania de procurar prazer em 

sociedade, seja no campo ou na cidade.” (BRONTË, 1998, p.50)  

 Em seu primeiro contato com os moradores de Wuthering Heights, Lockwood, dotado 

da experiência cultural moderna, mostra-se embaraçosamente equivocado em suas tentativas 

de identificação e categorização dos habitantes da casa e de suas relações econômicas. O 

atrapalhado narrador (que nos rende, neste primeiro encontro, um dos raros momentos 

cômicos da sombria narrativa), revela, então, por uma série de enganos estapafúrdios aos 

olhos dos moradores locais, a inaplicabilidade da epistemologia burguesa às relações ali 

experimentadas. Neste primeiro momento, Lockwood, o observador moderno, parece ter sua 

perspectiva diante de Wuthering Heights alinhada àquela do leitor do romance, também 

apresentado pela primeira vez ao estrangeirismo e ao anacronismo daquela comunidade rural 

localizada no coração da Inglaterra industrial. O narrador, porém, logo afasta a identificação 

com o leitor ao revelar suas próprias rupturas com as proposições sociais e filosóficas 

hegemônicas na modernidade inglesa. Ao longo da narrativa, Lockwood revela sua 

incapacidade de cumprir determinadas funções sociais dominantes no ambiente cultural 

moderno (como a constituição de um casamento e uma família burgueses), além de uma 

relação maternal que interfere em suas capacidades conjugais. Auto-questionador, antissocial 

e supersticioso, Lockwood escapa, à sua maneira, do arquétipo do homem racional, cortês e 

realizador, que deveria acompanhar sua situação socioeconômica e, afinal, julga-se incapaz de 

realizar o sonho político burguês ou de fruir a vida tanto na urbis londrina quanto no retiro 

                                                 
37  Granja do Tordo, ou Granja da Cruz do Tordo, em diferentes traduções 
38  Wuthering Heights (o morro dos ventos uivantes) intitula tanto a propriedade referida no texto quanto o 

próprio romance. Optamos por manter o título da casa em inglês para estabelecermos tal distinção.  
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campestre de Yorkshire. 

 A outra narradora principal, a governanta Nelly Dean, assume a função narrativa ao 

recapitular para Lockwood a história das casas de Wuthering Heights e Trushcross Grange 

desde a adoção de Heathcliff até aquele momento. Dotada de um juízo moral aparentemente 

taxativo e unilateral (fundamentado por um rígido doutrinamento cristão), Nelly não hesita em 

avaliar e qualificar incessantemente os ímpetos e atitudes que relata, apesar de revelar, ao 

longo de sua narrativa, descrições mais contraditórias e multifacetadas do que deveriam 

permitir seus paradigmas religiosos e a fixidez categórica que eles pressupõem. 

Superficialmente radical e preconceituosa, Nelly reconhece, em diferentes momentos, ter “se 

enganado completamente” (BRONTË, 2009, p.37) em determinados julgamentos, ou de não 

ter sido “sensata o bastante para perceber a própria injustiça” (BRONTË, 1998, p.61), 

revelando ao leitor as insuficiências de sua rigidez moral perante os expedientes tão 

complexamente arranjados que ela testemunha.  

 Além destes narradores principais, outros personagens assumem a voz narrativa do 

romance em diferentes momentos (como quando Lockwood lê os diários de Catherine 

Earnshaw, quando Heathcliff narra a abdução de Cathy pelos Lintons, quando as cartas de 

Isabella são lidas em voz alta,  ou quando Nelly Dean reproduz os relatos de Zillah), cada um 

expondo suas próprias liberações e comprometimentos com a razão e com a sociedade, e, 

assim, impedindo o leitor de identificá-los moralmente segundo os recortes duros 

estabelecidos ou de adotá-los como narradores efetivamente confiáveis. Ao se constituir por 

esta cacofonia de discursos fragmentados, tendenciosos e auto-detratores, o jogo narrativo de 

O morro dos ventos uivantes opera uma ruptura com os modos de enunciação estabelecidos, 

em direção a uma expressividade impessoal, amoral e desafiadora. 

Em sua análise do romance, Terry Eagleton ainda ressalta o caráter ambíguo dos 

personagens narrados, afirmando a impossibilidade de se definir “Heathcliff como herói ou 

demônio, Cathy como heroína trágica ou criançola mimada, Nelly como perspicaz ou 

estúpida” (EAGLETON, 2005, p.100), alegando que “as técnicas narrativas do romance são 

deliberadamente organizadas para preservar estas ambivalências” (EAGLETON, 2005, 

p.100). De fato, o processo de construção dos personagens, mediado, no romance, pelos 

narradores falíveis já descritos, também configura uma ruptura com os sistemas de 

pensamento modernos, pois favorece a liberação de multiplicidades e de devires que 

confrontam as normas de estabilização formal, organização categórica e moralização racional 

tão caras ao projeto da modernidade.  

Lockwood mantém a altivez e a vaidade de um gentleman proprietário ao mesmo 
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tempo em que revela contraditórias potências de passividade e repressão. Nelly Dean preserva 

uma estrita fidelidade à moral cristã enquanto manipula e trai seus confidentes e mestres. 

Edgar Linton, civilizado, humanitário e caridoso, rejeita a irmã divorciada e a abandona à 

própria sorte depois de sua infeliz união com Heathcliff. Catherine Earnshaw repudia o 

mundo da sociedade e da civilidade mas ainda assim casa-se com ele, colocando-se num 

impasse que lhe custa a própria vida. Heathcliff, que vem de fora da sociedade e que, no 

intento de destruí-la, acaba por governá-la, não pode se definir simplesmente como 

revolucionário (já que se torna um déspota), ou como estadista (já que estabelece uma relação 

outra com o poder que adquire). Todos estes personagens cultivam relações com as formas 

estabelecidas que os mantém em constante movimento afetivo, e em eterno devir, já que 

escapam às determinações do verbo “ser” em direção à composição de formas parciais e 

simultâneas, conjugadas pela partícula aditiva “e” (revolucionários e tiranos, rebeldes e civis, 

fiéis e traidores, orgulhosos e retraídos, etc). Desta maneira, não apenas Heathcliff (que, desde 

sua primeira aparição, é associado ao mal e ao demoníaco por sua indefinição étnica e 

econômica, assim como por seus desejos e paixões aberrantes), mas todos os personagens do 

romance são retratados como amálgamas mutantes que manifestam potências demônicas ao 

traírem o mundo racionalmente ordenado em formas e categorias fixas. 

Além de observarmos as pulsões demoníacas liberadas pelo jogo narrativo e pelo 

processo de construção de personagens de O morro dos ventos uivantes, discutiremos, a 

seguir, como são trabalhadas rupturas e transgressões com ordem burguesa e sua ditadura da 

razão pura no próprio enredo do romance, ou seja, nos eventos, ações e pensamentos 

engendrados em sua trama. 

A narrativa que Nelly Dean compartilha com Lockwood remonta à chegada de 

Heathcliff a Wuthering Heights, encontrado abandonado e acolhido pelo patriarca da 

propriedade, o sr. Earnshaw, durante uma viagem ao norte da Inglaterra. Inserido em uma 

estrita estrutura doméstica, o pequeno Heathcliff, então desprovido de relações sociais 

determinadas, de um papel familiar definido ou de uma função econômica específica, é 

rejeitado por todos: sua pele escura, seu dialeto indiscernível e sua obscura origem social 

fomentam o ódio dos preconceituosos criados Joseph e Nelly, e da Sra. Earnshaw; a afeição 

que o Sr. Earnshaw lhe dirige alimenta a inveja e a insegurança de Hindley, herdeiro imediato 

então ameaçado de preterimento pelo potencial usurpador; e mesmo Cathy, naturalmente 

desprovida do direito à propriedade devido a questões de gênero, o recebe com hostilidade,  

“fazendo caretas e cuspindo sobre aquela coisa estúpida” (BRONTË, 2009, p. 35), e 

recusando-se “terminantemente a partilhar a cama e até mesmo o quarto com o recém-
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chegado”. (BRONTË, 2009, p. 35) 

Ainda cedo em sua infância, porém, Heathcliff desenvolve uma estreita relação com 

Cathy, firmada a partir do interesse comum em fugas para o campo, onde ambos passam 

tardes inteiras negligenciando as normas de civilidade estabelecidas em favor de corridas 

selvagens pelas charnecas e lodaçais de Yorkshire. Durante esta primeira infância, Heathcliff 

se mostra frio e resignado diante das punições e hostilidades gratuitas perpetradas por Nelly, 

Joseph e Hindley, enquanto Cathy evidencia sua insubordinação à ordem estabelecida e às 

autoridades que a mantêm: 

 

Catherine nunca parecia tão feliz como quando todos estavam a criticá-la ao mesmo 
tempo, e ela a desafiar-nos com o olhar decidido, impertinente, e com palavras 
afiadas; ridicularizando as imprecações de Joseph, pregando-me peças e fazendo 
aquilo que o pai mais odiava: demonstrando que aquela insolência fingida, que o sr. 
Earnshaw julgava real, tinha mais poder sobre Heathcliff do que a bondade com que 
o velho tratava-o, e que o garoto fazia sempre os caprichos dela, e só obedecia aos 
pedidos dele quando lhe convinha (BRONTË, 2015, p.58)39 
 

Com a morte do Sr. Earnshaw, Hindley assume a soberania de Wuthering Heights ao 

lado de sua esposa Frances, e logo trata de rebaixar Heathcliff à condição de criado. Eagleton 

comenta o processo pelo qual tal redução, que tem por objetivo cercear as possibilidades 

sociais de Heathcliff, acaba por conceder-lhe um certo grau de liberdade em relação aos 

poderes estabelecidos, já que, privado do direito à educação, ministrada ora pelo vigário, ora 

por Joseph, e constituída principalmente de mandamentos, sermões, e lições de pecado e 

punição, Heathcliff acaba excluído da interação com determinados mecanismos de poder e, 

então, conduzido não apenas para baixo na escala social, mas também para fora de suas 

estruturas. Constantemente punidos por suas evasões da domesticidade para os charcos, e pela 

afinidade mútua que cultivam, Heathcliff e Cathy se rebelam contra o autoritarismo do jugo 

de Hindley e prometem crescer em absoluta selvageria e barbarismo, firmando uma 

cumplicidade contra-social que fortalece ainda mais sua união.  

Em uma das incursões libertárias de Cathy e Heathcliff pelo campo, os jovens 

cúmplices se deparam com Thrushcross Grange, propriedade vizinha que abriga fidalgos 

ainda mais devotos às normas de civilidade e moralidade estabelecidas do que os próprios 

Earnshaw. Ao contemplarem os futuros herdeiros de Thrushcross Grange, Edgar e Isabella 

Linton, em sua sala de estar, com seu teto de bordas douradas, seus tapetes vermelhos e seus 

lustres cintilantes, Heathcliff e Cathy riem dos modos das crianças mimadas (que gritam e 

choram por um filhote disputado e, enfim, desprezado por ambos). Surpreendidos pelos cães e 
                                                 
39 Estamos utilizando, neste capítulo, duas diferentes traduções de O morro dos ventos uivantes: a edição de 

2009 é traduzida por Ana Maria Chaves, e a edição de 2015, por Guilherme da Silva Braga.  
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guardas da granja, Heathcliff e Cathy são apanhados e levados ao então soberano da casa, o 

magistrado sr. Linton. Ao reconhecer Cathy e vê-la ferida, o sr. Linton decide acolher a 

vizinha de “boa linhagem” enquanto escorraça “o degredado das Índias, da Espanha ou das 

Américas” (BRONTË, 2009, p.47) de sua propriedade, advertindo-o de que seria uma 

“bênção para todo o país enforcá-lo de uma vez” (BRONTË, 2015, p.65). 

 Ressaltamos, aqui, o contraste entre a debilidade e a fragilidade dos fidalgos Linton e a 

truculência e selvageria dos mecanismos que protegem sua situação: tanto o agressivo 

buldogue Skullker, quanto o cruel desejo do Sr. Linton em ver Heathcliff destruído antes que 

possa causar qualquer injúria à moral e à sociedade, apontam para ligações entre a obediência 

e a adequação aos regimes dominantes e a aparição de uma violenta máquina conservadora 

erguida em favor do estado contra quaisquer elementos que ameacem seus domínios. No 

romance, porém, apesar de dispor ferozmente suas armas (seus buldogues e guardas, suas leis 

e suas maldições) contra tudo o que é marginal aos seus territórios e indefinível por suas 

categorias, os mantenedores da ordem passam a vida a se ressentir do mundo povoado de 

demônios que os cerca, manifestando a impotência intrínseca ao desejo de servidão e 

conservação dos desígnios dominantes. 

Ao retornar, sozinho, a Wuthering Heights, Heathcliff destaca, em seu relato do 

episódio a Nelly Dean, a delicadeza lânguida e a falta de desejo dos jovens Linton , afirmando 

que não trocaria sua situação ali pela de Edgar Linton em Trushcross Grange, ainda que 

pudesse “ter o privilégio de atirar Joseph do telhado e pintar a fachada com o sangue de 

Hindley”(BRONTË, 2015, p.64). Cathy, por outro lado, retorna a Wuthering Heights após 

cinco semanas de estadia na casa dos Linton, trajando “calças brancas e sapatos de verniz por 

baixo de um vestido de seda de ampla saia pregueada” (BRONTË, 2009, p.49), e, apesar de 

seus olhos “brilharem de alegria” ao ver os cães correndo para ela à sua chegada, evita tocá-

los, com medo de sujar sua linda indumentária. O retorno de Cathy revela uma nova aliança 

estabelecida pela jovem Earnshaw, não apenas com a polidez civilizada dos Linton, mas 

também com sua superioridade conservadora e com seu orgulhoso prestígio social. Heathcliff, 

por sua vez, impelido pelo escárnio e pelo repúdio a ele deferidos pelos Linton e pela própria 

Cathy, deseja, pela primeira vez, aceitação e civilidade.  

Nesta altura, em uma bela manhã de junho, nasce Hareton Earnshaw, filho de Hindley 

e Frances, que, tísica há muitos anos, não resiste ao parto. Com a morte da esposa, Hindley se 

entreva em um profundo desgosto, cultivando uma potência autodestrutiva e amargurada 

regada a álcool e jogatina. Seus “maus hábitos e más companhias”, sua tirânica conduta para 

com Heathcliff e com os criados, e seu descaso pelo filho recém-nascido transformam a casa 
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em um “verdadeiro inferno”: o vigário deixa de aparecer para cuidar da educação de Cathy; 

Heathcliff se torna ainda mais cruel e selvagem; Cathy, ainda mais arrogante e caprichosa; e, 

durante três anos, apenas Edgar mantém suas visitas a Wuthering Heights, iniciadas desde a 

devolução de Cathy pelos Linton. 

Demonstrando uma versátil multiplicidade de caráter, a ambiciosa Cathy trata os 

Linton com estudada cordialidade, reclamando para si, “como troféus”, a admiração de 

Isabella e o coração de Edgar, que passa a cortejá-la. Durante uma de suas visitas amorosas, 

porém, Cathy revela seu gênio tempestuoso e sua vontade resoluta ao futuro marido: após 

dispensar Heathcliff com desdém e enganá-lo com a ideia de que seria visitada pelo casal de 

irmãos, Cathy sugere a remoção de Nelly de determinado cômodo para ficar a sós com Edgar. 

Com a proposital recusa de Nelly, Cathy arranca-lhe o pano ou espanador das mãos e dá-lhe 

um forte beliscão no braço. Em seguida, nega ter agredido a criada diante das próprias 

testemunhas do incidente. Logo desmascarada diante do pretendente tanto por seu perjúrio 

quanto por sua violência, Cathy esbofeteia Nelly na face, e responde aos subsequentes 

protestos do pequeno Hareton com “tantos safanões que deixam a criança lívida”. Na 

infrutífera tentativa de tirar o garoto das mãos de Cathy, o próprio Edgar recebe um “valente 

tabefe na orelha”, dissipando quaisquer dúvidas a respeito das capacidades destrutivas da 

passional e autoritária donzela. 

Enquanto os acessos de ódio e ressentimento de Hindley ameaçam a vida de Nelly e 

de seu próprio filho Hareton, o relacionamento de Cathy e Edgar amadurece: em uma sessão 

de confidências a Nelly, Catherine revela sua decisão de casar-se o herdeiro Linton, enquanto 

rejeita Heathcliff como potencial marido. Ao explicar para Nelly os motivos de sua decisão de 

se casar com Edgar, Cathy revela alianças com a consideração racional do futuro, com a 

propriedade e com o prestígio civil que contradizem seu pacto associal com Heathcliff: 

 

Porque é bonito e gosto de estar com ele (…) porque é jovem e alegre (…) porque 
ele me ama (…) Porque ele vai ficar rico e eu vou gostar de ser a mulher mais 
importante das redondezas e terei muito orgulho do marido que arranjei (…) seria 
degradante para mim casar agora com Heathcliff (…) se eu me casasse com 
Heathcliff acabaríamos os dois pedindo esmolas (…) ao passo que, se casar com o 
Linton, posso ajudar o Heathcliff a erguer a cabeça e a sair do jugo do meu irmão 
(BRONTË, 2009, p.72-74) 
 

Apesar de denotar esta ligação às normas sociais e aos sonhos políticos estabelecidos, 

a confissão de Cathy também manifesta os desejos de permanecer unida a Heathcliff, e de se 

utilizar da riqueza do marido para mantê-lo próximo de si. Tais desejos chocam Nelly, que, 

consciente dos papeis conjugais e das relações com a propriedade dominantes, vê, no sonho 
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aberrante de Cathy, uma “ignorância dos compromissos assumidos com o casamento” ( 

BRONTË, 2009, p.75), e a julga “uma pessoa sem coração e sem princípios” (BRONTË, 

2009, p.75). Antes mesmo, porém, de Nelly recriminá-la por sua ligação disparatada ao 

casamento e à propriedade, Cathy parece reconhecer o contrassenso que sua resignação 

(mesmo que parcial) ao sonho político dominante, e sua decisão de casar-se com a razão e 

com o interesse comum (o “bem”) constituem: 

 

Se eu estivesse no céu, ia sentir-me muito infeliz (…) sonhei que estava lá (…) o céu 
não parecia ser a minha casa e eu desatei a chorar para voltar para a terra, e os anjos 
ficaram tão zangados que me expulsaram e me lançaram no meio do urzal, e eu fui 
cair no topo de Wuthering Heights, e depois acordei chorando de alegria (…) sou tão 
feita para ir para o céu como para casar com Edgar Linton (…) e se esse monstro que 
está lá dentro não tivesse feito o Heathcliff descer tão baixo, eu nem teria pensado 
nisso (BRONTË, 2009, p.73) 
 

Para Terry Eagleton, é esta a decisão crucial, este ato de “má-fé e auto-traição” que 

“catalisa a tragédia” (EAGLETON, 2005, p.101) elaborada no romance, pois é ao conhecê-la 

(ouvindo a entrevista entre Cathy e Nelly de um cômodo contíguo), que Heathcliff empreende 

a fuga e a errância que comprometerão todos os sujeitos e estruturas estabelecidas em 

Wuthering Heights e Thrushcross Grange, e culminarão na suposta morte expiadora que 

Eagleton, lendo o romance como tragédia, sugere em sua crítica. 

Depois da evasão não anunciada de Heathcliff, Cathy que, mesmo recusando-o como 

possível cônjuge, em nenhum momento antecipa o seu afastamento, padece de delírios febris 

que ameaçam não apenas a sua vida mas também as daqueles que se compadecem de sua 

infeliz condição: depois de visitarem-na regularmente, seus futuros sogros, o sr. e a sra. 

Linton, contraem as febres que a assolam e, incapazes de suportar o fulgor e a intensidade 

experimentadas por Cathy, logo falecem.  

Após recuperar-se e casar-se com Edgar, Cathy se muda para Trushcross Grange, 

levando Nelly, o único ente zeloso pela criação de Hareton, consigo. Apesar de mostrar-se 

extremamente dedicada ao marido e afetuosa com a cunhada Isabella, Cathy passa por 

períodos de “tristeza e mutismo” que o marido atribui à grave doença que a havia acometido 

antes do casamento. Sempre temeroso de despertar a passionalidade aterradora de que sua 

esposa é capaz, o dedicado Edgar recebe com alegria as dissipações de tais crises depressivas 

e, segundo Nelly, nestes três primeiros anos de casamento, reina entre eles “uma alegria 

genuína e sempre crescente” (BRONTË, 2009, p.83) 

Tal felicidade mansa e generosa, no entanto, findaria em uma calma tarde de setembro, 

com o retorno de Heathcliff, agora munido de capital financeiro e cultural, além do 
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“dispendioso título de nobreza” (EAGLETON, 2005, p.104), adquiridos durante sua longa e 

misteriosa ausência. Nelly, a primeira a reencontrá-lo, se espanta diante da visão de um 

Heathcliff imponente e orgulhoso, devidamente equipado com as mesmas armas usadas em 

sua expulsão da sociedade: 

 

tinha-se tornado um homem alto, atlético, bem constituído, ao lado do qual meu 
patrão [Edgar] parecia um rapazinho magricela. O seu porte aprumado era indício de 
ter servido no exército; a sua expressão era muito mais madura e decidida que a do 
sr. Linton; adivinhava-se nela inteligência, sem quaisquer sinais da degradação de 
outros tempos. Todavia, o sobrolho carregado retinha ainda uma certa ferocidade 
semiaplacada, e os olhos negros chispavam com um fogo reprimido (BRONTË, 
2009, p.86) 

 

Desde o anúncio do retorno Heathcliff, Cathy, transbordando de excitação, começa a 

acrescentar novos traços em seu papel de esposa dócil e civilizada, desafiando a autoridade 

tradicionalmente outorgada a seu marido para manter-se ligada ao compromisso anti-

econômico, anti-social, anti-racional, e anti-moral que mantém com Heathcliff. O cigano 

estrangeiro então, perfeitamente travestido de homem social, se reintegra a Wuthering Heights 

como inquilino do degradado porém ambicioso Hindley. Em um estratagema capitalista 

ligado a empréstimos, juros e garantias, Heathcliff explora os vícios e as dívidas de Hindley 

para usurpar (prática, mas ainda não legalmente) a soberania sobre a casa e seus habitantes. O 

criado Joseph que, em suas funções paralelas de padre, educador, juiz e carrasco, precisa de 

um superior a quem reportar, mantém suas atividades laborais e seus manifestos 

conservadores habituais sob o jugo de Heathcliff, enquanto o já negligenciado Hareton é 

formalmente reduzido à condição subalterna e, assim, excluído do acesso a certas instituições 

como a educação e o letramento; o ensinamento das normas e dos códigos civis e filosóficos 

estabelecidos; o conhecimento de ferramentas culturais, econômicas, linguísticas dominantes, 

etc.  

Observa-se aqui como a tomada de poder de Heathcliff, que interrompe as dinâmicas 

genealógicas de sucessão ao poder e direito à propriedade, não se efetua por uma luta armada 

ou por uma oposição política declarada, mas por um processo clandestino, disparado do 

interior das estruturas estabelecidas, e propiciado por métodos e artifícios comumente 

utilizados para a manutenção do poder. Sobre tal tomada de poder, observamos como 

Heathcliff exerce papeis e funções dominantes em prol de projetos e desejos que permanecem 

exteriores ao sonho político hegemônico: o Heathcliff que joga com a especulação financeira 

para se tornar proprietário de terras revela um obstinado desejo de destruição da sociedade e 

da cultura para o qual nenhuma instituição ou tradição são sagrados. Nesta apaixonada e 
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inconsequente tomada de poder, Terry Eagleton observa uma interessante inversão que coloca 

em xeque a naturalização dos valores burgueses assim como sua suposta benevolência 

universal: se a antissociabilidade do jovem Heathcliff se manifestava por sua rejeição às 

normas de civilidade, o barbarismo do Heathcliff adulto se manifesta pela reapropriação 

impiedosa das dinâmicas desumanas e predatórias características à sociedade que lhe fora 

negada.  

Enquanto frequenta Trushcross Grange em visitas proibidas a Cathy, Heathcliff 

descobre que Isabella está apaixonada por ele e a desposa, infligindo em Edgar uma dupla 

ofensa e um duplo desgosto. Nesta altura, a conduta de Heathcliff devassa todos os regimes 

estabelecidos naquele ambiente cultural, encenando um papel conjugal de crueldade e vileza 

extraordinárias em Wuthering Heights, e mantendo uma relação com a Sra. Linton que, em 

sua constante indefinição (a relação entre Cathy e Heathcliff permanece sempre em uma 

tensão entre o fraternal e o sexual), agride a estabilidade das relações domésticas de 

Trushcross Grange. Em outra cena marcante, Heathcliff viola a interdição imposta por Edgar 

e encontra Cathy na cozinha de sua casa. Ao surpreendê-los, o enciumado marido e senhor da 

granja adverte o invasor e o ameaça de expulsão compulsória; Cathy, então, o obriga a realizar 

tal ameaça pessoalmente, impedindo-o de recorrer a seus criados e guardas. Desesperado 

diante de sua impotência perante a esposa, Edgar agride Heathcliff, que novamente conta com 

a ajuda de Cathy para escapar da casa antes que os criados consigam apanhá-lo.  

Depois deste grande embate, durante o qual tanto Heathcliff quanto Edgar recriminam 

Cathy por sua relação com o outro, a impetuosa heroína sucumbe a mais uma grave crise de 

depressão e histeria que se estende por dias e noites de jejum e insônia. Se a passionalidade de 

Cathy já havia patenteado potências de transgressão social e moral que a conduziam à 

violência verbal e física durante seus acessos de fúria, desta vez Cathy manifesta, em seus 

delírios febris, devires irracionais e mesmo inumanos, ao despedaçar um travesseiro a 

dentadas e desejar estar ao ar livre, entre as urzes e montes, em pleno inverno de Yorkshire.  

É neste período que Nelly recebe as cartas de Isabella, que relatam a humilhante 

condição que Heathcliff lhe impõe, e apelam pelo socorro do irmão. Edgar Linton, no entanto, 

apesar de permanecer fiel e dedicado à esposa convalescida mesmo depois de suas 

intervenções em favor de Heathcliff, considera o casamento de Isabella com o mesmo uma 

traição imperdoável, e nega auxílio à desesperada irmã. Nelly, atendendo ao que julga ser a 

vontade de Cathy, decide trair a determinação de seu patrão Edgar em proibir o acesso de 

Heathcliff a Trushcross Grange, e se compromete em promover um encontro entre o visitante 

maldito e a enferma patroa. 
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Neste último encontro, Heathcliff e Cathy manifestam toda a intensidade de sua 

relação, confrontando violentamente as normas de moderação civil e piedade cristã com juras 

recíprocas de vingança e maldição entremeadas por uma sensualidade brutal e animalesca: em 

dado momento, Heathcliff agarra a debilitada e cadavérica Cathy até marcar-lhe os braços 

pálidos de vermelho vivo, rosnando e espumando “como um cão raivoso (...) possuído pela 

avidez e pelo ciúme” (BRONTË, 2009, p.140), enquanto Cathy agarra seu pescoço e o 

responsabiliza por sua morte iminente e por seu eterno desgosto transcendente. A resposta de 

Heathcliff, as últimas palavras que dirige ao único ser por ele amado, não visam consolar o 

desespero ou apaziguar a amargura fatal de Cathy, mas devolver-lhe a responsabilidade por 

sua própria ruína: 

  
Mostraste-me agora o quão cruel tens sido. Cruel e falsa! Por que me desprezaste, 
Cathy? Por que traíste o teu próprio coração? Não tenho sequer uma palavra de 
conforto para dar. Tu merecesses tudo aquilo que está passando. Mataste a ti própria. 
Sim, podes beijar-me e chorar o quanto quiseres. Arrancar-me beijos e lágrimas. Mas 
eles irão te queimar e serás amaldiçoada (…) Não fui eu que despedacei seu coração, 
foste tu própria. (BRONTË, 2009, p.140) 

 

Surpreendidos, então, abraçados em suas núpcias diabólicas, por Edgar, Heathcliff e 

Cathy se separam definitivamente, pois Heathcliff a deposita, desmaiada, nos braços do 

marido e livra a casa de sua “presença nefasta”. Naquela noite nasce Catherine Linton 

(doravante Cathy II), prematura de sete meses, e duas horas depois, sem nunca ter recuperado 

a consciência o bastante para conhecer a filha, Cathy morre. Desgostoso pela morte da esposa 

e pelo fato de não ter concebido um “herdeiro varão”, Edgar negligencia os primeiros anos de 

vida de sua filha em prol de um luto prolongado, marcado pelo encerramento solitário e 

amargurado em sua biblioteca pessoal. Em Wuthering Heights, Isabella e Hindley ameaçam 

levantar-se contra Heathcliff e atentar contra a sua vida, mas na última hora, Isabella adverte o 

marido e Hindley acaba ferido gravemente, brutalmente espancado mesmo depois de 

inconsciente pelo cruel soberano. Depois de fazer Heathcliff se esquecer da “prudência 

satânica de que tanto se vangloriava” e incitá-lo à violência homicida, Isabella foge de 

Wuthering Heights grávida, e Hindley, padecendo das agressões de Heathcliff e de 

enfermidades próprias ao seu estilo de vida, também falece, fazendo de Heathcliff o 

proprietário legal de Wuthering Heights:  

 
O sr. [Hindley] Earnshaw havia hipotecado cada hectare de terra para satisfazer o 
vício do jogo, e o seu credor era Heathcliff. Desse modo, Hareton, que poderia ter 
sido o maior proprietário das redondezas, tinha ficado reduzido a um estado de 
completa dependência do inimigo mortal de seu pai e era tratado como um criado 
dentro de sua própria casa, sem salário e sem poder reivindicar seus próprios 
direitos, desamparado e ignorante da injustiça de que era vítima. (BRONTË, 2009, 
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p.162) 
 

 Durante os doze anos seguintes, Isabela, estabelecida no sul da Inglaterra, recupera o 

contato com o irmão, correspondendo-se com ele para informá-lo do nascimento de seu filho, 

Linton Heathcliff, e manter-se atualizada em relação à criação da sobrinha, Cathy II. Neste 

meio tempo, Edgar assume as funções paternais junto a Cathy II, de quem mantem oculta a 

existência de Wuthering Heights, e de seu cruel soberano, Heathcliff. Cathy II, que conjuga, 

em seu aspecto, os olhos vívidos dos Earnshaw e a beleza delicada e altiva dos Linton, 

concilia sua educação erudita e seus modos gentis com cavalgadas pelos campos e montes que 

cercam Trushcross Grange. Em uma destas cavalgadas, Cathy II descobre Wuthering Heights 

e conhece Hareton, agora um “rapagão de dezoito anos”, que, apesar de efetuar funções 

laborais subalternas e portar-se como um “bruto iletrado”, mantém um orgulho e uma 

dignidade reminiscentes de sua origem genealógica que desencorajam a violência física de 

Heathcliff, e cativam a adulação de Joseph. Cathy II e Hareton riem e tagarelam juntos até o 

momento em que a jovem o ofende tomando-o por um criado; Hareton, então, lhe dirige uma 

série de impropérios que escandalizam a pequena dama aristocrática. 

 Com a morte de Isabella, Edgar prepara a casa e os criados para a recepção de seu 

sobrinho Linton Heathcliff, um “rapazinho pálido, franzino e efeminado”, caracterizado por 

uma impertinência doentia que o mantém sempre insatisfeito e choroso. Enquanto o tio e a 

prima fazem de tudo para melhorar-lhe a disposição, Linton é intimado a mudar-se para 

Wuthering Heights quando Heathcliff, seu responsável legal, reclama sua tutela. Ao conhecer 

o filho, Heathcliff reafirma sua aversão aos modos e disposições impotentes característicos 

aos Linton: “Meu Deus! Mas que beleza! Que criatura adorável e encantadora! (…) Deve ter 

sido alimentado com caracóis e leite azedo (…) Diabos me levem. É bem pior do que eu 

esperava. E olha que não esperava grande coisa. O diabo que o diga” (BRONTË, 2009, p. 

178).  

 Ao conhecer Heathcliff, Cathy II descobre a inimizade entre ele e seu pai, motivada, 

segundo o cínico relato de Heathcliff, por sua união indesejada com Isabella. Ao retornar a 

Trushcross Grange, Cathy II confronta o pai a respeito do misterioso vizinho e Edgar, 

estarrecido pela descoberta de que sua filha havia conhecido seu inimigo, lhe descreve a 

terrível conduta deste para com Isabella e o modo como Wuthering Heights fora parar em suas 

mãos. Destacamos a passagem na qual Nelly narra a reação de Cathy II a tal relato: 

 

A srta. Cathy que, no tocante a más ações só possuía a experiência das suas próprias 
desobediências, injustiças e arrebatamentos, motivados pelo seu temperamento 
fogoso e irrefletido (…) ficou de tal maneira chocada e impressionada com essa 
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nova faceta da natureza humana, tão fora até aí das suas cogitações, que o sr. Edgar 
achou melhor não insistir na questão (BRONTË, 2009, p.192) 

 
 Proibida de voltar a Wuthering Heights, Cathy II se corresponde em segredo com 

Linton, trocando cartas românticas que, quando descobertas por Nelly, são destruídas. 

Deprimida com a interrupção de seu amor epistolar, Cathy II se distrai trepando nas árvores, 

sentando-se nos ramos e se balançando a vinte pés de altura; entoando velhas canções 

ensinadas por Nelly enquanto observa os pássaros; ou aninhando-se de olhos fechados na 

ramagem e meditando alegremente. Em um destes passeios pelos montes encharcados de 

Yorkshire, Nelly e Cathy II são surpreendidas por Heathcliff, que as adverte de que seu filho 

Linton está padecendo de desgostos e desilusões fatais desde a suspensão de sua comunicação 

com a srta. Linton, e apela a Cathy II por uma visita providencial. Nelly decide ceder à 

resolução de Cathy II em conceder tal visita ao jovem herdeiro Heathcliff, e, ao encontrá-lo, a 

governanta e a pequena dama se deparam com seus habituais mau humor, apatia, e mau feitio, 

mas também com sua saúde visivelmente debilitada. Apesar de todo este malogro, Cathy II 

passa a visitár Linton Heathcliff regularmente e, em geral, ambos se dão bem, discordando 

mais veementemente apenas em seus sonhos de beatitude, suas “ideias de felicidade 

paradisíaca”:  enquanto  Linton afirma desejar estar deitado sobre uma encosta, sob o céu azul 

e o sol resplandescente, ouvindo o zumbido das abelhas nas flores e o canto das cotovias no 

alto em um permanente “êxtase passivo”, Cathy II deseja balançar nos galhos de uma árvore 

embalada pela brisa, com as nuvens brancas correndo velozmente no alto; o chilrear 

simultâneo dos mais diversos pássaros à sua volta; e os brejos no fundo, “recortados por vales 

frios e sombreados, mas orlados de grandes tufos de erva alta ondulando ao sabor da brisa” 

(BRONTË, 2009, p.213), em uma “jubilosa glória” brilhante e dançante. Afinal, Cathy II 

propõe que eles experimentem ambos os paraísos assim que o tempo permitir, e beijando-o, 

restabelece sua amizade.   

 Em outro episódio narrado por Cathy II, depois de debochar das tentativas de 

alfabetização de Hareton, a menina se junta ao desfalecente Linton, que se encontra mau 

disposto. Ambos então são surpreendidos por Hareton que, depois de refletir sobre a crueldade 

perpetrada por Cathy II diante de sua cordial tentativa de exibição, agarra Linton pelo braço e 

expulsa o casal da sala de estar, fechando-lhes a porta e angariando o aplauso escarnecedor de 

Joseph. Branco, trêmulo, e indignado, Linton agarra a maçaneta e profere ameaças de morte a 

Hareton por detrás da porta, manifestando uma “fúria desvairada e impotente”, que Joseph, 

com sua rústica sabedoria, comenta: “Olha, é tal qual o pai! É tal qual o pai! Temos sempre 

qualquer coisa de um lado e do outro.” (BRONTË, 2009, p.216) Ao final de sua narrativa das 
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visitas secretas a Linton, Cathy II confessa a Nelly que “só três vezes, salvo erro”, estiveram 

contentes e felizes desde o seu primeiro encontro; sendo o resto das visitas fatigantes e 

conturbadas, ora devido ao egoísmo e ao ódio do herdeiro Heathcliff, ora por causa de seus 

sofrimentos. Nelly, que havia sido cúmplice da menina em tal primeiro encontro, resolve traí-

la, denunciando suas visitas ao viúvo Edgar Linton, cuja saúde começa a dar sinais declínio e 

exigir cuidados da filha. 

 Depois de uma nova interdição dos encontros e de uma nova insubordinação que leva 

Cathy e Nelly a mais um encontro com Linton, Heathcliff rapta a ambas e as encerra em 

Wuthering Heights, convencido a deixar a ama partir assim que a jovem estivesse casada com 

seu filho. Reagindo ao autoritarismo de Heathcliff com uma fúria selvagem, Cathy II é 

contida e espancada pelo tirano, enquanto Nelly recebe um murro no peito do mesmo vilão 

quando tenta interceder, que lhe deixa a impressão de “estar prestes a sufocar” ou de “ter 

arrebentado alguma veia” sua. Heathcliff mantém Nelly em cativeiro por cinco noites e quatro 

dias, até que Zillah, a nova governanta de Wuthering Heights, a encontra, lhe informa que na 

cidade de Gimmerton se comenta o seu desaparecimento, e, em seguida, a liberta. Ao descer 

para a sala de estar, Nelly se depara com o desfalecente Linton sozinho, e o interroga a 

respeito de Cathy II. A governanta de Trushcross Grange então descobre que Linton, cuja 

ambição havia sido atiçada por seu pai manipulador, aprova e corrobora com o 

encarceramento de Cathy II, revelando que seu plano de casamento é guiado pelo desejo de 

herança de todos os bens da futura esposa, quando da morte de seu já combalido pai. 

 Edgar, por sua vez, temeroso com a iminência da morte e antecipando a cobiça de 

Trushcross Grange por Heathcliff após o falecimento de seu também enfermo filho, procura o 

tabelião para alterar seu testamento e evitar que sua filha seja usada no torpe esquema de 

usurpação elaborado pelo demoníaco soberano de Wuthering Heights. Heathcliff, porém, que, 

em seu intrincado plano de vingança, havia erguido um autêntico aparelho de poder capitalista 

em torno de si, consegue subornar e cooptar o tabelião a seu favor, impedindo-o de efetuar a 

alteração no testamento de Edgar antes de seu passamento. Em seu leito de morte, consciente 

do sucesso do inimigo, Edgar se consola com a presença da filha, que, ajudada pelo até então 

indiferente marido, vê-se livre de Wuthering Heights pela primeira vez em muito tempo.  

Prática, mas ainda não legalmente detentor das duas propriedades, Heathcliff, que já 

havia submetido a esposa Isabella a um papel político estranhamente desautorizado diante dos 

criados, e deslocado Hareton a uma posição social incompatível com sua origem familiar, 

garante a Cathy II que não a manterá “no luxo e ociosidade” depois da morte de seu filho, e 

que ela terá de “trabalhar para ganhar o seu sustento” em Wuthering Heights, promovendo, 
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assim, um novo deslocamento nas relações entre privilégios hereditários, funções sociais e 

direitos civis em seu inusitado reinado de terror. Apesar dos apelos de Nelly para que 

Heathcliff transfira Linton e Cathy II para a agora vazia granja, o cruel senhorio decide 

procurar um inquilino para Trushcross Grange. 

Em outra cena marcante, Heathcliff assume a voz narrativa para prestar uma última 

reverência de O morro dos ventos uivantes ao romance gótico inglês, também protagonizado 

por senhores feudais tirânicos ligados a um passado trágico que os assombra em suas 

propriedades (geralmente ilegítimas, como vimos no caso de Manfred em The Castle Of 

Otranto) na forma de espectros, aparições e cadáveres:  

 

Vou contar o que fiz ontem! Convenci o coveiro, que estava tratando da sepultura do 
Edgar Linton, a remover a terra de cima do caixão de [Cathy], e o abri (…) foi difícil 
o homem conseguir arrancar-me daquela contemplação; mas disse-me que o aspecto 
se alteraria com o ar e então eu abri um dos lados do caixão...e voltei a cobri-lo... 
não do lado do Linton, diabos o levem! Quem dera que ele tivesse sido soldado num 
caixão de chumbo (...) e gratifiquei o coveiro para que arranque aquela parte do 
caixão dela quando eu for enterrado, e faça o mesmo com o meu (…) Tu sabes como 
a sua morte me deixou enlouquecido para todo o sempre, de uma madrugada a outra, 
implorando-lhe que voltasse para mim...invocando seu espírito... tenho muita fé nas 
almas do outro mundo; estou convencido de que não só podem andar, como de fato 
andam entre nós! (BRONTË, 2009, p.248-249) 

 

Tal testemunho (que evidencia a presença de elementos góticos no romance) revela a 

ligação entre o anômalo, subversivo e demoníaco Heathcliff a determinadas agendas 

filosóficas que parecem se relacionar com suas linhas estadistas, e com suas potências de 

amargura e ódio: sua ideia de estabelecer uma união eterna com Cathy após a morte de 

ambos, e sua avareza em fazê-lo de forma mais célere e mais intensa que Edgar, manifesta 

uma “fé no outro mundo”, e aponta para uma relação com o transcendente que parece ecoar 

àquela de padres cristãos comunicadores da prudência, da moderação, da privação, da 

abnegação, e do sacrifício terrestres tão caros à conservação do projeto da modernidade; 

enquanto sua afirmação de “ter enlouquecido para todo o sempre”, a fixidez de seus desejos, a 

estratificação de sua memória, eternamente retentora e recapituladora, apontam para relações 

com a temporalidade e com a subjetividade igualmente conservadoras, que contrariam sua 

natureza predominantemente antissocial e anárquica. 

De maneira geral, tal natureza também alude a um estereótipo vitoriano, já que o típico 

herói romântico se envereda por jornadas de auto-descoberta (ocasionalmente metafísica) 

marcadas por um individualismo radical que os transforma em excêntricos e macabros 

transgressores das convenções sociais e das normas culturais estabelecidas (como os 

vampirescos e tristonhos rebeldes byronianos, ou os cavalheiros desgostosos dos romances de 
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Charlotte Brontë). Diferentemente, porém, destes anti-heróis românticos, Heathcliff não é 

“um diamante bruto”, um coração sensível por trás de uma máscara de charmosa amargura, 

ou um significante dissimulado de uma essência reconciliadora, mas uma pura superfície, sem 

profundidades ocultas, sem desejos reprimidos, sem representações falhas de inconsciente: 

puro plano de potências e intensidades que se confrontam e se conjugam para produzir sua 

própria (e deveras singular) vida. 

Ao mesmo tempo, as conjeturas metafísicas e transcendentes de Heathcliff conjugam 

em si alianças inusitadas com a matéria e com a imanência, já que o laço sobrenatural que 

Heathcliff pretende atar com Cathy deve ser concretizado carnalmente, com a comunicação de 

seus corpos em decomposição; e as “almas de outro mundo” em que acredita, apesar de 

aludirem a uma existência transcendente, “andam entre os vivos”, apontando para uma 

sobreposição e uma simultaneidade de planos materiais e imateriais dispostos “entre nós”.     

Pouco tempo depois dos últimos eventos narrados, o frágil Linton Heathcliff morre, e 

Heathcliff assegura para si a propriedade legal de Trushcross Grange. É nesta altura que 

Lockwood chega aos charcos e montes onde se ambienta a narrativa, tornando-se locatário da 

propriedade, e conhecendo uma Wuthering Heights habitada por Heathcliff, Hareton, Joseph, 

a viúva Cathy II, e Zillah: cinco pessoas sem qualquer parentesco sanguíneo ou legal; 

distribuídas por funções sociais desagregadas de sistemas hierárquicos; relativamente 

submissos a uma única autoridade que constantemente se ausenta e se reafirma.  

A estranhamente autônoma criada Zillah, por exemplo, depois de libertar Nelly do 

cárcere imposto por seu patrão, e intervir contra o mesmo em favor de Lockwood, quando o 

inquilino é atacado pelos truculentos cães da propriedade, passa a atualizar Nelly, deslocada 

para a granja, dos acontecimentos de Wuthering Heights, a despeito de possíveis repreensões 

por parte de seu patrão. A própria Cathy II, oprimida e desprezada dentro da casa, 

constantemente afronta Heathcliff com sua petulância envenenada, e atormenta o beato 

Joseph não com as blasfêmias tolas que sua mãe utilizava, mas com um verdadeiro devir-

pagão marcado pela declamação de feitiços e pela evocação de magia negra e de artes ocultas 

em enunciados que levam o supersticioso criado ao desespero, e alimentam a superstição do 

próprio Heathcliff, que se refere desdenhosamente à ex-nora como “bruxa”. 

Depois de decidir mudar-se da granja, Lockwood acaba por intervir na relação, então 

fria e distante, entre Cathy II e Hareton. Após desencorajar a jovem viúva de reprovar o 

progresso instrucional de Hareton, Lockwood testemunha a gradativa aproximação do casal, 

na medida em que Cathy passa a lecionar para Hareton e faz florescer nele sua fervorosa 

afeição (Cathy alterna beijos e pequenas palmadas na face do novo amigo, de acordo com 
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seus erros e acertos na lição). Tal interação entre os jovens, que também inclui corridas e 

cavalgadas pelos campos, logo lhes muda o aspecto, fazendo transparecer de seus corpos e 

feições uma alegre vivacidade e um pueril entusiasmo: “apesar dos vinte e três anos dele e dos 

dezoito dela, cada um tinha tanta coisa nova para experimentar e aprender que não sentiam, 

nem davam mostra, do sóbrio desencantamento próprio das idades mais maduras.” 

(BRONTË, 2009, p.278) 

 Esta liberdade de produção afetiva experimentada por Cathy II e Hareton reflete uma 

transfiguração da ordem política e cultural que, propiciada por Heathcliff durante a realização 

de um outro projeto especialmente egoísta e moralmente execrável, permite a efetuação de 

agenciamentos fatalmente interditos para os personagens da primeira geração narrada. A união 

entre Cathy II e Hareton, que são, de certa maneira, duplos deformados de Cathy e Heathcliff, 

se concretiza livremente, empreendendo, assim, a destruição final dos regimes instituídos à 

época da chegada do cigano maldito a Wuthering Heights. 

Ao retornar aos urzais de Yorkshire depois de uma longa ausência, Lockwood se 

encontra com Nelly e ouve o seu relato acerca da morte natural de Heathcliff e de suas últimas 

reflexões. Ao descrever os últimos dias de Heathcliff, Nelly narra como o demônio de 

Wuthering Heights se encontra em um estranho estado de beatitude, com a mesma expressão 

antinatural de “invulgar contentamento”, e o corpo a tremer “não de frio ou fraqueza, mas 

como uma corda esticada em demasia” (BRONTË, 2009, p.284), mais como uma “vibração 

que um tremor”. Ao reconhecer a iminência de sua morte e rir-se dela, Heathcliff desespera 

Nelly, que, chocada com semelhante “indiferença perante Deus”, o adverte:  

 
Como sabe, Sr. Heathcliff(...) desde os treze anos que o senhor leva uma vida 
egoísta e pagã (...) Que mal faria mandar buscar alguém...um padre de qualquer 
religião, não importa qual, que explicasse e mostrasse como errou (…) e como vai 
ser difícil entrar no céu, se não se operar em si uma mudança antes de morrer? 
(BRONTË, 2009, p.288) 
 

 A resposta de Heathcliff revela, a despeito de suas estranhas ligações com o 

metafísico, com o transcendente, com o poder, e com o Estado, um saudável alheamento aos 

ideias morais e políticos estabelecidos: 

 

Ainda não fiz testamento nem decidi como dispor dos meus bens. Só queria poder 
varrê-los da face da terra! (…) Quero ser levado de noite para o cemitério. Tu e o 
Hareton, se quiserem, podem acompanhar-me. E verifiquem sobretudo se o coveiro 
segue as minhas instruções quanto aos dois caixões! Não preciso de padre nem de 
orações à beira da sepultura. Ouve bem o que te digo: estou quase entrando no meu 
céu; o céu dos outros, não cobiço nem tem para mim qualquer valor! (BRONTË, 
2009, p.287-288) 
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 Em suma: Heathcliff vem de fora da sociedade e é mantido às margens de suas 

estruturas; Cathy firma um pacto com este demônio anômalo, indefinível, e maldito para 

traçar suas linhas de fuga e produzir novos modos de vida possíveis. Pressionada por forças 

conservadoras, Cathy procura conciliar a adequação à sociedade a seus desejos demoníacos, 

se aliando tanto a Edgar, que a satisfaz em seus impulsos burgueses, quanto a Heathcliff, que 

a arrasta para fora das instituições dominantes. O pacto entre lobos firmado por Heathcliff e 

Cathy se torna, finalmente, insuportável, e a máquina de guerra que sua relação amoral 

constitui se converte em uma máquina de abolição que acaba por destruir a jovem senhora. 

Heathcliff, então, que mantém sua aliança com Cathy mesmo depois de sua morte, agrega 

ferramentas dominantes à sua máquina de guerra e se apropria do poder para destruí-lo. Ao 

comprometer todas as instituições dominantes e deslocar todos os territórios estabelecidos 

com seu despotismo anarquista, Heathcliff acaba por liberar possibilidades de novos sonhos 

de beatitude, de novas relações com a subjetividade e com a sociedade, de novos movimentos 

afetivos e criativos experimentados por Cathy II e Hareton e impensáveis para os personagens 

da primeira geração narrada. 

Está tudo aí: o aparelho de poder que estabelece uma ordem e sobre ela se sustenta; 

mecanismos de conservação desta ordem que instituem regimes, recortam todo o real em 

segmentos duros, categorias fixas e formas unívocas; outros corpos conservadores que 

comunicam não apenas modelos e normas, mas também o ressentimento contra tudo o que é 

exterior à ordem estabelecida; a relação entre a conservação do Estado e o fomento de 

impotências e passividades racionalmente calculadas; a impulsividade infantil que se interessa 

apenas com o presente e negligencia as normas de comunidade;  o perigoso traçado de linhas 

de fuga que escapam às formas dominantes; a máquina de guerra que dispara tais linhas de 

fuga por entre os sujeitos e os territórios de estado; a linha de fuga que se torna insuportável e 

é esmagada entre os estratos que atravessa; a máquina de guerra que se converte em máquina 

de abolição ou em máquina estatal, assim como a máquina de guerra que permite a destruição 

dos sujeitos de estado e das potências fixas e possibilita novos possíveis.  

Encontramos, portanto, tanto na constituição textual quanto no enredo de O morro dos 

ventos uivantes todo um mapa de estratos e de forças de fixação que deles se propagam, assim 

como de devires e linhas fuga que os percorrem, permeabilizando suas fronteiras e arrastando 

seus elementos em novas composições filosóficas, políticas e textuais que propiciam novas 

formas de pensamento, de vida e de literatura. 
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2.2 Mrs. Dalloway: a erva floresce entre os ponteiros do relógio 

 

 

 O modernismo, escola estética que patenteia, desde seus primórdios oitocentistas, um 

parentesco com o romantismo em sua aversão à sociedade burguesa e à episteme moderna (à 

economia capitalista e à filosofia iluminista), manifesta, a partir da primeira guerra mundial, 

uma espécie de consciência da ficcionalidade de todos os sistemas, instituições e códigos 

estabelecidos ao longo da modernidade, e se engaja na construção de novas semiologias, 

novas significações e novos modos de expressão que, além de recusarem todos os paradigmas 

artísticos, políticos e filosóficos estabelecidos, impossibilitariam a “redução” da obra de arte 

modernista a mero objeto industrial intercambiável. Severamente comprometida com este 

projeto iconoclasta, a literatura do chamado alto modernismo se caracteriza pela ironia 

dirigida aos sistemas linguísticos e aos regimes estéticos dominantes (que debocha dos 

registros linguísticos prestigiados e das formas estabelecidas de criação artística); pela 

disposição de múltiplas perspectivas simultâneas (que rechaça as verdades e ideias absolutas, 

assim como a possibilidade de uma narrativa histórica universal); e pela exaltação dos 

sentidos, da percepção e de impressões parciais (que se opõem às noções de apreensão 

definitiva e representação objetiva da realidade).  

 Ao confrontar as crenças dominantes em ideais sociais racionalmente concebidos, em 

uma história humana universal, e na padronização das formas de conhecimento, de expressão 

e de produção, porém, a literatura do alto modernismo incorreria, segundo críticos pós-

modernos, em uma espontânea reafirmação da ideia de superação do passado pelo futuro (em 

seu desdenhoso distanciamento de tradições anteriores); assim como na nostálgica declaração 

de um absoluto inalcançável pelos insuficientes modos de representação e de pensamento 

modernos (em sua radical crítica aos limites da linguagem)40. Investindo na busca por uma 

originalidade que superaria as dinâmicas comerciais industriais, assim como em uma 

constante auto-referência, uma extensiva auto-reflexão, e um irônico auto-reconhecimento 

como objeto bruto, arbitrariamente incorporado ou rejeitado pela cultura e pelo mercado 

modernos, a obra de arte modernista da década de 20 estaria, ainda, segundo críticos como 

David Harvey, demasiado desligada do mundo social e da realidade empírica, demasiado 

empenhada em si mesma, revelando relações com a individualidade, com a subjetividade, e 

                                                 
40 Em seu The English Novel: an introduction, Terry Eagleton afirma que a “tragédia do modernismo” é não 
poder “abdicar de sua ânsia pelo absoluto, apesar de reconhecê-lo como uma espécie de ficção” (EAGLETON, 
2005, p. 221), e dedicar-se à exaltação da impotência da arte e da linguagem em apreender esta substância 
“estável e eterna” que permearia a experiência humana. 
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com a textualidade predominantemente interiores. 

 Considerando tais aspectos da literatura do entreguerras, podemos considerar Mrs. 

Dalloway (1925), de Virginia Woolf, um romance tão convencional em relação a seus 

contemporâneos (já que, de fato, se dedica à confecção de novos modos narrativos e ao 

questionamento dos regimes dominantes), quanto audacioso, pois refuta justamente a 

primazia da interioridade na composição subjetiva (trabalhando em termos de múltiplas forças 

e relações exteriores que constituem sujeitos sempre fragmentários e variáveis); a afirmação 

de uma temporalidade sucessiva (produzindo uma noção de tempo que desafia a 

cientificamente mensurada cronologia histórica humana); e o ceticismo de um paradigma 

estético celebrador da “arte pela arte” (evitando meta-discussões literárias e linguísticas 

puramente auto-referenciais para pensar a criação artística enquanto manifestação de desejo e 

produção de vida). 

 Observaremos, neste ensaio, como tanto o jogo narrativo de Mrs. Dalloway quanto a 

matéria de expressão que dele se desdobra investem em uma concepção de subjetividade que 

desafia a fixidez e a interioridade características aos processos de individuação dominantes na 

modernidade, ressaltando as afrontas que o material narrativo do romance dirige aos modos 

de pensamento e às instituições políticas e intelectuais que legitimam e empreendem tais 

processos. Discutiremos, ainda, de que maneiras a narrativa apresenta a criação estética como 

alternativa para a impotência niilista comumente expressada pela arte modernista diante da 

revelação de uma existência governada por narrativas ficcionais. 

   Em seu ensaio “Woolf and theory”, Claire Colebrook, lendo Mrs. Dalloway sob a luz 

de pensadores pós-estruturalistas como Deleuze & Guattari, Derrida e Rancière, afirma que a 

literatura de Woolf “não dá forma ou ordem à realidade, mas devém o que está em relação a 

matérias expressivas” (RANDALL e GOLDMAN, 2012, p.75), movendo-se para além do 

sujeito “até uma percepção aumentada das forças que compõem a subjetividade” (RANDALL 

e GOLDMAN, 2012, p.77). Ao destacar a constante ênfase do romance no “dinamismo da 

percepção e em sua capacidade de destruir relações estáveis para liberar ondas, partículas, e 

forças” (RANDALL e GOLDMAN, 2012, p.71), Colebrook estabelece uma consistente 

ligação entre a escrita de Woolf e a filosofia deleuziana, já que ambas pensam o desejo não 

como um conjunto de interesses humanos reprimidos ou articulados por códigos morais ou 

linguísticos, mas como multiplicidade de forças não-subjetivas que se encontram a todo o 

momento para produzir posições de subjetividade apenas relativamente estáveis: 

 

antes que haja um indivíduo com gênero sexual (como um sujeito que fala com 
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outro sujeito para articular seus desejos), há apenas relações entre forças: tais 
relações são tanto desejantes (pois uma força encontra outra e cria uma certa 
estabilidade), quanto perceptivas (não há sujeitos que percebem, mas percepções das 
quais posições subjetivas se formam). (RANDALL e GOLDMAN, 2012, p.71) 
 

Além de reconhecer que, tanto na filosofia de Deleuze e Guattari, quanto na literatura 

de Virginia Woolf, o desejo é trabalhado como multiplicidade de potências vitais diminuídas e 

enfraquecidas quando representadas como humanas ou pessoais, Colebrook alega, em sua 

crítica, que as imagens, os temas e as estratégias literárias de Woolf serviriam de maneira 

muito produtiva aos pensadores franceses na elaboração de seus conceitos filosóficos. De 

fato, Deleuze e Guattari não param de se encantar com a escrita de Virginia Woolf; com suas 

passagens entre reinos, elementos, personagens, idades e sexos; com os indivíduos, grupos, 

relações e determinações espaço-temporais que não configuram formas ou sujeitos, mas 

fluxos em um plano de consistência e dimensões de multiplicidades; com as ondas, as marés e 

os ventos contrários que atravessam e constituem os corpos; com o passeio de Mrs. Dalloway 

entre os táxis e as horas: “Somos todos cinco horas da tarde, ou uma outra hora, e antes duas 

horas ao mesmo tempo, a ótima e a péssima, meio-dia-meia-noite, mas distribuídas de 

maneira variável” (DELEUZE e GUATTARI, 2012, p.52).  

Esta concepção rizomática da subjetividade que Deleuze e Guattari elaboram em Mil 

Platôs, inconstante e variável, afetável por forças exteriores, constantemente recomposta 

mediante a interação com o fora, e constituída por fluxos que ultrapassam a consciência, a 

individualidade, a sociedade, e a humanidade e se estendem para o irracional, para o 

impessoal, para o cósmico, e para o infinitesimal, interessa em muito à escrita e ao 

pensamento de Virginia Woolf, devotados menos à expressão subjetiva individual do que a 

relações perceptivas que extrapolam os sujeitos. Em seu ensaio “Jane Eyre e Wuthering 

Heights”, Virginia Woolf exalta a literatura de Emily Brontë em relação à da irmã Charlotte 

justamente pela impessoalidade que a primeira manifesta em sua narratividade: 

  

Quando Charlotte escrevia, ela dizia com eloquência e esplendor e paixão “Eu 
amo”, “Eu odeio”, “Eu sofro” (…) mas não há “Eu” em O morro dos ventos 
uivantes (...) o impulso que a urgiu à criação não era seu próprio sofrimento ou suas 
próprias feridas (...) não bastava para Emily Brontë escrever alguns versos, proferir 
um clamor, expressar uma crença (…) ela precisava encarar o fato de outras 
existências, agarrar os mecanismos de coisas exteriores, construir, em um formato 
discernível, fazendas e casas e reportar os discursos de homens e mulheres que 
existiram independentemente de si mesma (GILBERT e GUBAR, 2007, p.23041)   
  

Trabalhando sua própria escrita impessoal, Woolf desenvolve, em Mrs. Dalloway, uma 

                                                 
41 Os trechos do livro de Gilbert e Gubar aparecem traduzidos livremente pelo autor da dissertação. 
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narrativa igualmente interessada em “agarrar os mecanismos de coisas exteriores” e “reportar 

múltiplos discursos simultâneos”; uma narrativa que, elaborada a partir das vanguardistas 

técnicas de discurso livre indireto e fluxo de consciência42, transita incessantemente pelas 

percepções, impressões, memórias e reflexões de uma miríade de personagens, enquanto foca 

em um único dia na vida de Clarissa Dalloway e Septimus Warren Smith. Deslocando-se entre 

processos psíquicos individuais, fenômenos sociais coletivos, e acontecimentos cotidianos 

percebidos por perspectivas subjetivas heterogêneas, o descontínuo e multifacetado jogo 

narrativo de Mrs. Dalloway estabelece um verdadeiro plano de intensidades a-subjetivas que 

constantemente se confrontam, se afetam e se misturam (parcial e temporariamente) até a 

indiscernibilidade individual e a dissolução dos sujeitos ao longo de suas relações com o fora.  

No romance, a contemplação de um jardim, por exemplo, envolve a atração mútua de 

um corpo desejante (um corpo sensível a tal encontro com o exterior); um outro corpo 

orgânico ao qual se atribui uma propriedade estética (e que arrasta o primeiro em um devir 

vegetal); e a visão, sentido propiciado pelas emanações de um corpo celeste exterior ao 

próprio planeta Terra (que arrasta os anteriores em um devir cósmico). Ainda que tal encontro 

(olhos-luz-jardim) possa ser narrado, então, do ponto de vista de um único sujeito que o 

experimenta e extrai dele impressões pessoais, o foco narrativo do romance logo se desloca 

para outras dimensões temporais (já que tal experiência pode evocar memórias e reflexões 

diversas) e mesmo para outras perspectivas subjetivas (que estabelecem diferentes relações 

com a mesma experiência), fazendo com que a narrativa se mantenha em constante fluxo 

entre corpos e intensidades de naturezas distintas que se atraem, se encontram e se 

transformam mutuamente: apenas imagens, movimentos, gestos, palavras, cenas, narrativas, 

canções, luzes, cores, cheiros, objetos, pessoas, memórias que exercem forças de coerção e de 

criação, de ordenamento e de transgressão, de ressentimento e de vitalidade e, enfim, 

produzem, dinamicamente, todo o real. 

 Dotada desta velocidade imensurável em termos lógicos e racionais e assimétrica em 

termos históricos ou pessoais, a narrativa de Mrs. Dalloway nos oferece um enredo que 

também se dedica à discussão da subjetividade como produção afetiva inconstante e mutável; 

à disposição de um campo de forças contraditórias que produzem todo o real; e à descrição da 

produção estética como processo de des-subjetivação, des-hierarquização e desarticulação dos 

papeis e funções sociais, assim como das forças de coerção e de impotência que os 

                                                 
42 Tanto a primeira, que impessoaliza a narrativa ao deslocá-la pelas consciências individuais de diferentes 
personagens sem nunca manifestar-se na primeira pessoa do singular, quanto a segunda, que explora os mais 
íntimos e fragmentários processos de cognição, racionalização e associação de ideias dos personagens, estavam 
em voga entre escritores modernistas como James Joyce e D.H. Lawrence, contemporâneos de Woolf. 
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estabelecem.  

 A oposição da literatura de Woolf à noção da subjetividade como entidade una e 

estável  aparece logo em uma das primeiras cenas do romance, na qual a protagonista, 

sentindo-se “muito jovem, e, ao mesmo tempo, indizivelmente velha” (WOOLF, 2015, p.13), 

afirma que “nunca mais diria, de ninguém nesse mundo, que eram isso ou aquilo” (WOOLF, 

2015, p.13); que não diria de si mesma “sou isso, sou aquilo” (WOOLF, 2015, p.13), em uma 

passagem que parece anunciar a elaboração do conceito deleuziano de devir, opositor dos 

imperativos fixos e definitivos do verbo ser.  

 Em outra célebre passagem, o foco narrativo, então engajado na descrição de Clarissa 

Dalloway se olhando no espelho e no monólogo interno que ela então engendra, destaca o 

caráter múltiplo e transitório da subjetividade humana, enquanto propõe que qualquer 

concepção una e estável de uma subjetividade é inconcebível, no romance, senão enquanto 

encenação consciente com finalidades públicas: 

 

Quantos milhões de vezes já não tinha visto aquela face, e sempre com a mesma 
imperceptível contração! Firmava os lábios quando se via ao espelho. Era para dar 
tensão à sua face.  Assim era Clarissa – tensa como um arco; definida. Assim era 
Clarissa, quando algum esforço, algum apelo interno para que fosse ela própria, a 
fazia concentrar-se, e só ela sabia que diferente, que incompatível e recomposta, para 
o mundo, em um único centro, em um diamante, se torna a mulher que reúne 
convidados no seu salão (…) procurara ser sempre a mesma, sem nunca mostrar um 
sinal de seus outros aspectos – defeitos, invejas, suscetibilidades (…) Estranho, 
pensou, parando no patamar e concentrando aquele diamante, aquela pessoa única. 
(WOOLF, 2015, p.37) 
 

Ao elaborar sobre esta encenação subjetiva deliberadamente performada para atender a 

demandas sociais, o material narrativo de Mrs. Dalloway, parece se alinhar mais uma vez com 

a filosofia deleuziana, que também considera, além da atuação de forças externas (como a 

coerção intrínseca à performance dos papéis sociais) e da presença de potências involuntárias 

(como os defeitos, invejas e susceptibilidades referidos na passagem citada), uma relativa 

autonomia consciente (explorada pela protagonista do romance) que faria da composição 

subjetiva uma questão de produção e de atividade43, e não uma passiva representação de uma 

interioridade espiritual ou psicológica. No romance, Clarissa Dalloway, apesar de 

constantemente atravessada por potências coercivas e afetos tristes, exerce suas próprias 

forças e movimentos (programa seus agenciamentos) em prol do cultivo de suas potências 

mais salutares: ela mesma compraria flores; remendaria o vestido; daria uma festa. 

                                                 
43 No prefácio à edição italiana de Mil Platôs, Deleuze e Guattari afirmam que o primeiro tema do outro tratado 
filosófico que haviam composto juntos, o Anti-Édipo, era justamente o pensamento do inconsciente como usina e 
não como teatro (questão de produção e não de representação).  
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 Embora comprometida com seu papel social ao ponto de encená-lo com a máxima 

devoção e convencionalidade, e dependente das impressões alheias sobre si para realizar-se 

individualmente, Clarissa Dalloway manifesta seus clandestinos devires revolucionários ao 

reconhecer, em determinadas figuras dominantes em sua sociedade (em Miss Kilman, tutora 

de sua filha; no notório terapeuta Sir William Bradshaw; e nas pesadas badaladas do Big Ben) 

a comunicação de forças antagonistas à sua vontade de potência; e ao se identificar com o 

sinistro relato do suicídio de Septimus Warren Smith, que salta da janela de seu quarto para 

uma morte atroz enquanto escapa da “natureza humana”. 

 Em “Love and Conversion in Mrs. Dalloway”, Blanche H. Gelfant nos oferece uma 

leitura do romance focada no confronto entre forças de criação e de vitalidade e forças de 

coerção que colmatam o desejo e impedem a fruição e a própria manutenção da vida. No 

artigo, Gelfant observa, na inusitada e também impessoal ligação entre Clarissa e Septimus, a 

expressão de uma rebeldia e uma não-conformidade com as instituições e discursos 

dominantes que, no caso da sra. Dalloway, são fundamentais para sua existência potente e 

criativa, e que, no caso do sr. Warren Smith, se tornam, finalmente, insuportáveis, e o levam à 

auto-destruição: 

 

Exteriormente, [a vida de Clarissa] é uma vida de propriedade e ordem; seus gestos 
parecem gentis e conservadores. Mas, internamente, ela é carregada por emoções 
arrebatadoras: ela odeia, teme, alcança o êxtase, se rebela. Ela claramente declara 
este insuspeito aspecto transgressor de sua personalidade quando se identifica com 
Septimus Smith. Ela sente uma enorme empatia por este poeta louco que nunca 
conheceu, por ele ter escolhido a morte em desafio à autoridade (GALFANT, 1966, 
p.233) 
 

 Gelfant destaca ainda, como a insubordinação de Clarissa Dalloway encontra 

expressão implícita em sua “curiosa inatividade” em relação à política, à religião, à filantropia 

ou à reforma social, instituições que Clarissa recusa e que a narrativa identifica como 

máscaras de uma cruel vontade de poder e de dominação referida, no romance, como 

“conversão”,  

 

uma deusa agora mesmo empenhada (…) em derrubar altares, despedaçar ídolos e 
erigir no lugar deles o seu austero porte. Conversão é o seu nome, e regala-se na 
vontade dos débeis, pois ama convencer, impor-se, e adora as próprias feições 
estampadas na face do populacho (…) veste-se de branco e vai penitencialmente 
disfarçada de fraternidade, por fábricas e parlamentos; oferece auxílio, mas deseja 
poder; afasta brutalmente do caminho o dissidente ou o insatisfeito e outorga a sua 
bênção àqueles que, erguendo a cabeça, recebem submissamente, dos olhos dela, a 
luz dos próprios olhos. Essa potestade também tinha morada no coração de sir 
William, embora oculta, como quase sempre, sob algum plausível disfarce, algum 
venerável nome: amor, dever, sacrifício (WOOLF, 2015, p.87) 
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 É justamente em resposta ao encontro com estas forças de conversão que Septimus 

Warren Smith sucumbe à loucura e ao desespero que o caracterizam no início da narrativa. 

Depois de encontrar-se com os absurdos da guerra e com a morte arbitrária e sem sentido de 

seu companheiro Evans, Septimus é confrontado pela autoridade dos lógicos, racionais e 

científicos Dr. Holmes e sir William Bradshaw, que, ora o responsabilizam por sua própria 

debilidade e lhe cobram uma readequação espontânea às normas civis; ora o condenam ao 

isolamento e à exclusão do convívio social; e, finalmente, o impelem à mais radical 

transgressão narrada no romance, o seu suicídio.  

 Diferentemente de Clarissa, que explora a experimentação com o mundo exterior para 

encontrar paraísos sinestésicos e êxtases afetivos nas ruas, parques e floriculturas de Londres 

(assim como em sua própria casa e em sua própria memória), Septimus Warren Smith se julga 

inabalável pelas recordações da guerra, pela afeição de sua esposa Lucrezia, e por toda a 

beleza que o circunda (“Olha – implorava [Rezia]. Mas que havia para olhar?” (WOOLF, 

2015, p.27). Ele, então, se condena pelo crime da insensibilidade (“não tinha absolutamente 

nada, exceto o pecado pelo qual a natureza humana o condenava à morte, o pecado de não 

sentir” (WOOLF, 2015, p.79); e padece de um desgosto paranoico que o priva de qualquer 

possibilidade de desejo e de fruição da vida. 

 Diagnosticado como “perfeitamente saudável” pelo clínico geral Dr. Holmes (que lhe 

prescreve “prestar mais atenção às coisas exteriores” (WOOLF, 2015, p.23), e “realizar suas 

obrigações para com sua jovem esposa”(WOOLF, 2015, p.80) como tratamentos de sua triste 

condição), Septimus finalmente recorre a sir William Bradshaw, um médico mais sensível à 

sua delicada patologia, que reconhece imediatamente (após um exame de dois ou três 

minutos) a gravidade de sua situação clínica (“um caso de completo esgotamento – completo 

esgotamento físico e nervoso, com todos os sintomas em avançado grau” (WOOLF, 2015, 

p.83); e, pautado pela lei, designa o retiro mandatório do paciente para uma “bela casa de 

campo”, onde, separado da esposa, dos amigos e dos livros, encontraria o silêncio, a solidão e 

o repouso necessários para sua recuperação. Indignada com a separação compulsória que lhes 

era, então, determinada, Lucrezia indaga se a vida de Septimus, ainda que afetivamente inerte 

e libidinosamente bloqueada, não seria um assunto particular do casal:  

 
Não, aqui é que eles estavam muito e muito enganados. Sir William tinha um amigo 
em Surrey em cuja casa lhes ensinariam o que sir William francamente admitia ser 
uma difícil arte: o senso da medida. Havia, de resto, a afeição da família; a honra; a 
coragem; e uma brilhante carreira. De tudo isso era sir William um resoluto 
paladino. Se isso falhasse, a polícia e o bem público o ajudariam (…) para que esses 
impulsos antissociais, nascidos, antes de tudo, de um sangue viciado, ficassem sob o 
devido controle (WOOLF, 2015, p.88) 
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 O foco narrativo, então, tornando-se novamente impessoal, reflete sobre a necessidade 

de conversão manifestada por sir William Bradshaw em seu exercício de conservação da 

ordem pública e das normas de pensamento e comportamento dominantes: 

 
Com a sua adoração pela medida, sir William não só prosperava pessoalmente, 
como fazia prosperar a Inglaterra, isolando-lhes os lunáticos, proibindo-lhes 
procriarem, incriminando o desespero, impedindo os incapazes de propagarem as 
suas ideias até que estes também compartilhassem do seu senso de medida 
(WOOLF, 2015, p.86) 
 

 Com relação à propagação voluntária e à resoluta defesa dos interesses e modelos 

dominantes, encontramos, tanto em Foucault quanto em Deleuze, indícios desta devoção à 

ordem e à conservação que converte indivíduos em verdadeiros agentes e mecanismos do 

poder; em “vampiros” interessados em coibir, vigiar e punir quaisquer transgressões aos 

regimes dominantes. Amparados por todas as normas, modelos e instituições hegemônicas, 

estes arautos da “conversão” e do “senso de medida” agiriam em conjunto com outros corpos 

conservadores (leis, tradições, as badaladas do Big Ben), comunicando os afetos impotentes 

necessários à manutenção dos poderes vigentes e perpetuando as verdades absolutas 

imprescindíveis à sua conservação.  

 Ressaltamos, aqui, o destaque dado pelo romance a outro personagem conservador que 

comunica forças de coerção a todo corpo político moderno, o tempo cronológico: “ Cortando e 

repartindo, dividindo e subdividindo, os relógios de Harley Street iam roendo o dia de junho, 

aconselhavam a submissão, exaltavam a autoridade e louvavam em coro as supremas 

vantagens do senso de medida” (WOOLF, 2015, p.88). Deleuze e Guattari, que concebem, em 

sua filosofia, a realidade enquanto plano de consistência ou de composição que só tem por 

conteúdo hecceidades (individuações sem sujeito)44, propõem que, para a compreensão de tal 

concepção, seria necessário o pensamento não apenas de um novo modo de individuação, 

como de um novo modo de temporalidade. Esta temporalidade concebida, em Mil Platôs, 

como Aion, conheceria “apenas velocidades” e designaria “o tempo indefinido do 

acontecimento puro ou do devir”, confrontando Cronos, “o tempo da medida, que fixa as 

coisas e as pessoas, desenvolve uma forma e determina um sujeito” (DELEUZE e 

GUATTARI, 2012, p.51), e que aparece, em Mrs. Dalloway, como um dos principais 

mecanismos de conservação do poder.  

                                                 
44 Segundo Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, as horas do dia, um grau de calor, uma intensidade de branco 
manifestariam graus de individualidade nas diferentes relações ou composições em que poderiam se engajar. No 
entanto, para os filósofos, esses “indivíduos” nunca encerrariam formas ou sujeitos, pois estariam em constante 
trânsito entre diferentes relações e composições com outros indivíduos, e por isso, seriam chamados hecceidades.  
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 É apanhado entre estes mecanismos de poder (Dr. Holmes, sir William Bradshaw, os 

ponteiros do relógio), pressionado por relações conservadoras com a interioridade, com 

linguagem e com o tempo, que Septimus desenvolve a patologia clínica identificada por 

Bradshaw.  Com relação ao “total esgotamento” de Septimus (sua absoluta impotência afetiva 

e sua antissocial inclinação à auto-destruição), observamos como o romance trabalha os 

modos de pensamento que refletem a sua infeliz condição. Assaltado por uma paranoia 

narcisista que sobrevaloriza sua importância individual para o mundo, Septimus acredita ser o 

“maior entre os humanos”, “o mais exaltado dos homens; a vítima exposta nas alturas (…); o 

poeta da ode imortal; o Senhor que passara da vida para a morte” (WOOLF, 2015, p.84); e 

acredita que todos estão a reparar nele, e a rir-se dele, e a condená-lo por seu “crime contra a 

natureza humana”. As relações entre esta espécie de paranoia narcisista (que converte 

acontecimentos aleatórios e exteriores em sinais, comunicações e ofensas pessoais) e o 

fomento de potências tristes não se manifestam somente em Septimus, mas também em outros 

personagens narrados, como Peter Walsh, que, ofendido pela alusão de Clarissa a um passado 

em que ela o despreza como pretendente, se lembra da experiência de um estado de 

infelicidade que lhe dá a sensação “de que todos se haviam reunido para conspirar contra ele, 

rindo e falando às suas costas” (WOOLF, 2015, p.56) Em outro momento, refletindo sobre 

suas impressões acerca de Peter, Clarissa o critica justamente por seu interesse em si mesmo, 

por seu egotismo excessivo: “Peter, enamorado, vinha vê-la depois de tantos anos – e de que 

falava? De si mesmo. Horrível paixão, pensou. Degradante paixão! Pensou” (WOOLF, 2015, 

p.109) 

 Acometido, ainda, por uma espécie de paranoia semiótica, Septimus interpreta todos 

os acontecimentos, gestos e palavras que testemunha como signos portadores de mensagens 

secretas dirigidas a si; e acredita ser o único capaz de desvendar o verdadeiro significado por 

trás dos signos do mundo, por trás do canto dos pássaros, por trás da natureza humana. Sobre 

esta paranoia interpretativa (a “interpretose” a que Deleuze se refere em sua obra), Terry 

Eagleton comenta: “Septimus Smith, que sente as folhas das árvores em seu corpo e escuta 

pássaros falando consigo (…) acredita que pode ver o interior de todas as coisas e conhecer-

lhes o significado (…) para ele, há significado demais no mundo” (EAGLETON, 2005, 

p.219). As relações entre a proliferação de afetos tristes e a paranoia semiótica experimentada 

por Septimus também se repetem em Rezia, sua esposa, que, contagiada pelo marido com a 

doença da infelicidade, também se torna veículo transmissor de ressentimentos, angústias e 

impotências: “Desde que era tão infeliz, fazia agora semanas e semanas, Rezia emprestava 

significações ás coisas que ocorriam, e às vezes até sentia vontade de fazer parar os 
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transeuntes, quando lhe pareciam bondosos, amáveis, apenas para lhes dizer: ‘sou tão infeliz’” 

(WOOLF, 2015, p.73) 

 Finalmente atacado por uma paranoia transcendente que o coloca em comunicação 

com seres de outro mundo, com Deus, e com os mortos, Septimus adquire uma estranha 

consciência de que toda a natureza, e todos os seres estariam ligados a si: 

 
Mas qual era a explicação científica? (Pois devemos ser científicos, antes de tudo.) 
Como podia ele ver através dos corpos, ver no futuro, ver como os cachorros se 
convertiam em homens (…) cientificamente falando, a carne fundia-se no todo. Seu 
corpo macerado só conservava as fibras nervosas (…)  Jazia em repouso, esperando, 
antes que recomeçasse a interpretar, com esforço, com agonia, aquela mensagem 
para os homens (WOOLF, 2015, p.61) 
  

 É interessante observar como Septimus, comprometido por relações subjetivas 

narcísicas e por relações igualmente conservadoras com o transcendente, com a representação, 

e com o cientificismo, se torna incapaz de gozar os mais simples e mundanos prazeres 

sensoriais. Algo similar acontece com Miss Kilman, tutora de Elizabeth e inimiga secreta de 

Clarissa Dalloway. Ressentida por sentir-se especialmente desagradável, indesejável, e 

injustiçada socialmente, Miss Kilman se converte ao cristianismo para se livrar do “violento 

rancor contra o mundo que a tinha desprezado, escarnecido, escorraçado, começando por 

infligir-lhe aquela indignidade: um corpo impossível de amar, cuja vista ninguém suportava” 

(WOOLF, 2015, p.110). Aconselhada pelo Reverendo Whittaker a orgulhar-se de suas dores e 

privações em nome de uma recompensa espiritual, Miss Kilman, também comprometida por 

relações com a individualidade e com o transcendente que a privam da possibilidade de 

fruição da vida, resguarda, como último alento mundano, como único prazer sensorial, sua 

glutonia: 

 

Elizabeth espantava-se da fome de Miss Kilman. Era, principalmente, o seu modo de 
comer, com intensidade, a olhar, repetidas vezes, para um prato de bolos, na mesa 
próxima; e igualmente quando uma senhora e um menino sentaram e o menino 
serviu-se de uma torta - que poderia isso importar a ela? Sim, a Miss Kilman isso 
importava muito. Pois estava desejando exatamente aquela torta – a rosada. O prazer 
de comer era talvez o único prazer completo que lhe restava, e até nisso era 
ludibriada! (WOOLF, 2015, p.111) 
 

 Além de Dr. Holmes, sir William Bradshaw e Miss Kilman, outros personagens do 

romance parecem encarnar os valores e discursos dominantes de diferentes maneiras. Hugh 

Whitbread, amigo de longa data de Clarissa, cumpre de maneira tão impecável “as obrigações 

que comporta a aparência, a saúde, a riqueza” (WOOLF, 2015, p.89), que desperta em 

Clarissa uma insegurança juvenil quando a encontra; e é tão disciplinado ao senso de medida, 

que escreve cartas aceitas e publicadas pelo Times solicitando fundos e fazendo apelos ao 
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público “para proteger algo, para evitar ou reparar depredações, para diminuir o fumo, para 

eliminar a imoralidade dos parques (WOOLF, 2015, p.89). Tamanha é a devoção de Hugh 

Whitbred às “boas maneiras” e às “ideias justas”, que ele se mantém à tona na alta sociedade 

inglesa durante cinquenta e cinco anos, sem nunca provocar nenhuma ideia além da impressão 

de respeito e dignidade que um cavalheiro bem educado e bem portado como ele poderia 

suscitar. 

 Richard Dalloway, marido de Clarissa e representante do partido conservador no 

Parlamento, apesar de conceber projetos reformistas, de sustentar, “na Câmara dos Comuns, a 

causa dos oprimidos” (WOOLF, 2015, p.99), e de cultivar traços subjetivos que flexibilizam 

seus estratos duros e que acrescentam, à sua figura de homem público e urbano, as 

imprevistas dimensões de simples e austero homem do campo, afeito à natureza e à caça, 

planeja escrever a história das conquistas militares da tradicional linhagem dos Bruton, e 

confessa valorizar “a continuidade, e o sentimento de estar ligado às tradições” (p.100), 

revelando-se, ainda que discretamente, como mais um paladino dos valores dominantes. 

 Até mesmo personagens mais absurdos e inadequados como Peter Walsh e Sally Seton 

(que, de fato, traçam linhas de ruptura com os regimes estabelecidos), manifestam suas faces 

conservadoras ao longo da narrativa. Peter, que conduz sua vida como um nômade, um 

romântico e um fracassado, apesar de ser capaz de pensamentos transgressores (ateu e 

comunista, Peter repudia a convencionalidade e a trivialidade burguesa de Clarissa enquanto 

se orgulha de sua própria excentricidade), também revela suas ligações com a ordem 

dominante ao confessar sentir-se, ocasionalmente, orgulhoso da civilização moderna e da 

“eficiência, da organização, e do espírito comunal de Londres” (WOOLF, 2015, p.128). Sally, 

por sua vez, que, em sua juventude, escandaliza a sociedade com sua ousadia política e sua 

exuberante sensualidade (Sally planejava atos revolucionários e nutria uma tensão sexual 

junto à Clarissa), acaba se casando com a riqueza e com a fidalguia, cedendo às normas 

sociais e morais estabelecidas, e se convertendo em uma dama da sociedade moderada e 

convencional radicada em Manchester.  

 A própria sra. Dalloway, além de desempenhar com louvores o papel de típica dama de 

situação privilegiada, manifesta outras relações conservadoras com a sociedade na medida em 

que carece da aprovação, da admiração e da gratidão de seus convivas e de seus criados para 

se realizar pessoalmente: “obrigada, obrigada, continuava a dizer consigo mesma, de pura 

gratidão aos criados em geral, por ajudarem-na a ser assim, a ser o que desejava, gentil, 

generosa” (WOOLF, 2015, p.38). Suas linhas de fuga, no entanto, voltadas para 

experimentações sensoriais com a natureza, com a cidade, com as pessoas e com a memória; e 
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para imperceptíveis movimentos de ruptura com os papeis e funções sociais dominantes, se 

conjugam, secretamente, até propiciarem à Clarissa o máximo de afirmação e o máximo de 

vitalidade, manifestados, em último grau, pela atividade criadora que a personagem persegue 

ao longo de todo o romance: a produção de uma obra estética, a organização de uma festa. 

 Incompreensíveis para Richard (contrário à inclinação de Clarissa a grandes 

excitações) e para Peter (que a julga, então, uma esnobe e fútil anfitriã burguesa), as 

recepções que Clarissa organiza designam movimentos divergentes àqueles perpetrados por 

Septimus e Miss Kilman em relação ao eu, ao mundo exterior, e à vida. Enquanto Septimus e 

Kilman se julgam indivíduos extraordinários, especialmente destacados, julgados e punidos 

por um mundo cruel e absurdo, Clarissa, que experimenta a esquisita sensação de estar 

“invisível; despercebida; desconhecida; de não ser mais casada, não ter mais filhos agora” 

(WOOLF, 2015, p.15), mesclada à multidão de transeuntes em uma “espantosa e um tanto 

solene marcha” pelas ruas de Londres,  vê, em suas festas, a possibilidade de juntar 

existências distintas (que ela experimenta continuamente), de combiná-las, mesclá-las, 

deslocá-las de seus papeis e funções habituais, e dispô-las, esteticamente (já que as recepções 

não tem significado nem função), em um plano geral de encontros, simbioses e uniões 

momentâneas que extinguem distinções sociais e históricas entre indivíduos. Sobre o 

deslocamento e a indiscernibilidade que a festa-obra de arte da sra. Dalloway exerce sobre 

seus participantes, Gelfant observa: 

 
os expoentes do poder estão presentes na festa, mas privados da oportunidade e 
mesmo da vontade de exercer seu poder. Como a festa momentaneamente extingue 
as diferenças entre os fortes e os fracos, os dominadores e as vítimas, ela se torna a 
vitória simbólica de Clarissa sobre as forças de conversão (GELFANT, 1966, p.233) 
 

 Além de recusar o individualismo narcisista tristemente experimentado por Septimus e 

Kilman, para pensar a vida enquanto combinação instável de múltiplas existências, Clarissa 

ainda rejeita a infeliz busca por significado e finalidade da vida que conduz os dois primeiros 

à quase total incapacidade afetiva. Em diferentes passagens do romance, Clarissa revela sua 

contrariedade à noção dominante de que os acontecimentos, as pessoas e a própria existência 

teriam sentido e propósito: “poderia algum homem compreender o que nada significava? 

Poderia compreender a vida? (WOOLF, 2015, p.104). Dotada de uma aceitação madura e 

compreensiva da ausência de significado da vida (e, portanto, de seu caráter estético), Clarissa 

goza momentos de uma curiosa beatitude:  

 
A paz baixava sobre ela, e a calma, o contentamento, enquanto a agulha, atraindo 
suavemente a seda ao seu leve compasso, juntava-lhe as pregas verdes e as sujeitava, 
facilmente, à cintura. Assim, num dia de verão, as ondas se juntam, balançam e 
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tombam; e o mundo inteiro parece dizer: 'isso é tudo', cada vez mais forte, até que o 
coração, no corpo estendido sob o sol na praia, também diz: 'isso é tudo.' 'Não mais 
temas', diz o coração. 'Não mais temas', diz o coração, confiando a sua carga a 
algum mar que suspira coletivamente por todas as dores, e recomeça, ergue-se, 
tomba. E o corpo sozinho ouve a abelha que passa; a onda que se quebra; o cão, lá 
ao longe, ladrando, ladrando... (WOOLF, 2015, p.38) 
 

 Diferente de Septimus, que acredita ter apreendido a mensagem escondida por trás da 

existência (a de um mundo absurdo povoado por uma humanidade cruel e autoritária), 

Clarissa se regozija em reconhecer que o “supremo mistério” que Kilman, com seus credos e 

orações; Peter, com sua rebeldia romântica; e Septimus, com sua interpretose paranoica, 

diziam ter resolvido, era “simplesmente isso: aqui havia um quarto, ali outro” (WOOLF, 

2015, p.109); e que, afinal de contas, despertar de manhã, olhar para o céu, passear pelo 

parque, encontrar um amigo, um ex-amante, as rosas trazidas pelo marido, eram o suficiente.  

 Rompendo, finalmente, com as relações transcendentes que impossibilitariam sua 

potência criadora, Clarissa, que repudia o êxtase religioso e reconhece apenas os superficiais e 

egoístas seres humanos como possíveis juízes de sua existência, teme a morte, não por 

possíveis implicações metafísicas, mas por entendê-la como o término de suas 

experimentações mundanas e de sua imprevisível porém prazerosa produção afetiva: “que 

inacreditável era a morte! - que aquilo devesse terminar; e ninguém no mundo saberia o 

quanto ela havia amado aquilo tudo” (WOOLF, 2015, p.105). 

 O romance e o ardente dia de junho narrado entre as pesadas badaladas do Big Ben 

(primeiro um aviso, musical; depois as horas, irrevogáveis), terminam com o evento que 

justificaria toda a errância de Clarissa Dalloway pelas ruas e multidões londrinas, por seu 

presente percebido e por seu passado revisitado, por suas reflexões interiores e relações 

exteriores: a festa que daria em sua casa. Tendo reunido criados e soberanos, amigos e 

desafetos, familiares e desconhecidos nos salões de sua residência em Westminster, Mrs. 

Dalloway contempla os inumeráveis encontros e uniões que se estabeleciam diante de si. 

Contempla Peter e Sally se reencontrando depois de muitos anos; contempla Richard e Lady 

Bruton recebendo o primeiro-ministro em pessoa e recolhendo-se com ele para um salão 

privado; contempla Ellie Henderson, prima incapaz de muitos afetos, atirada a um canto, 

como um pacote; contempla a velha vizinha que, na janela defronte, prepara-se para dormir; 

contempla Sir William Bradshaw e sua esposa comunicando o suicídio de Septimus para os 

convidados, fazendo recair sobre sua festa a sombra da morte, e atraindo as reflexões de 

Clarissa para o trágico episódio: 

 
O jovem se havia suicidado, mas não podia lamentá-lo; com o relógio a bater a hora, 
uma duas, três, não podia lamentá-lo, com tudo aquilo indo para diante (…) sentia-
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se contente de que ele tivesse feio aquilo; alijado a vida, enquanto ela continuava a 
viver. O relógio batia. Os pesados círculos dissolviam-se no ar. Mas tinha de voltar 
para junto deles. Tinha de reuni-los (WOOLF, 2015, p.157) 
 

 E, reunindo aquelas diversas existências e as diversas forças que as atravessam, 

compondo seu próprio plano de intensidades a-subjetivas e atemporais (sua inusitada obra de 

arte), Clarissa experimenta um incomensurável júbilo: 

 
coisa estranha, incrível: nunca se sentira tão feliz. Nada poderia agora ser bastante 
lento; nada durar demais. Nenhum prazer poderia igualar-se, pensava, endireitando 
uma cadeira, recolocando um livro na estante, a isto de haver terminado com os 
triunfos da juventude, de se haver perdido na corrente da existência, para encontrar a 
vida, com um choque de alegria, quando o sol nascia, quando o sol se punha. 
(WOOLF, 2015, p.156) 
 

 Eis os elementos que compõem a narrativa aqui discutida: as potências tristes 

comunicadas pelos discursos e modos de pensamento dominantes, assim como pelos diversos 

mecanismos de conservação da ordem; a impotência, as limitações afetivas e a intolerância à 

vida que elas propiciam; as rupturas com tais modos de pensamento (com noção da 

subjetividade enquanto entidade una e auto-suficiente; com a noção da realidade enquanto 

linguagem, constituída por signos de significantes ocultos; com a noção da produção artística 

enquanto ineficaz tentativa de representação do mundo) que permitem o cultivo de potências 

ativas e criadoras e, afinal, a própria afirmação da vida. 

 Discutimos, portanto, neste capítulo, como tanto o jogo narrativo quanto os temas 

abordados em Mrs. Dalloway exploram uma concepção de subjetividade, uma concepção de 

tempo e uma reflexão sobre a criação estética que não somente transgridem as normas 

filosóficas e linguísticas estabelecidas, como destacam o romance de seus pares modernistas, 

situados historicamente em um período no qual a descrença e o desafio dos regimes 

dominantes se convertiam em paradigmas artísticos dominantes e, logo, impotentes.   
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CAPÍTULO 3 

ENCONTROS, ALIANÇAS E SIMBIOSES 

 

 

3.1 Clarissa Heathcliff, Catherine Warren Smith: mecanismos de poder e linhas de fuga 

em O morro dos ventos uivantes e Mrs. Dalloway 

 

  

 Eis o grande motivo de todo o nosso trabalho, promover um encontro entre as 

filosofias de Michel Foucault e Gilles Deleuze e as obras literárias de Emily Brontë e Virginia 

Woolf. E que grata tarefa, juntar, combinar, criar ligações entre estes materiais que 

encontravam-se como que predispostos a alianças, simbioses e relações mútuas, apesar de 

suas distintas naturezas! Neste capítulo final, exploraremos estas curiosas núpcias possíveis 

entre os materiais narrativos de O morro dos ventos uivantes e Mrs. Dalloway e os conceitos 

desenvolvidos por Foucault e Deleuze que exploramos até aqui.  

 Observaremos, por um lado, que poderíamos chamar foucaultiano, os mecanismos 

políticos e filosóficos acionados pelo aparelho de poder moderno com o intuito de cultivar 

nossas potências tristes e nos subordinar aos desígnios dominantes; assim como as forças 

coercivas que eles exercem e que nos dirigem ora à adequação compulsória e à reafirmação 

espontânea dos regimes hegemônicos, ora ao desespero, à loucura e à morte. Por outro lado, 

deleuziano, observaremos como as rupturas com tais regimes dominantes, apesar de 

constituírem atividades de extrema dificuldade e periculosidade (que também podem, se 

apanhadas entre os mecanismos dominantes, conduzir-nos à histeria, ao isolamento e à 

destruição), possibilitariam novas relações com a sociedade, com a subjetividade, com a 

linguagem e com o pensamento; o cultivo de potências ativas e criadoras; e, afinal, a 

emergência da própria vida. 

   E é justamente deste trânsito entre a ordem e os regimes estabelecidos e as rupturas 

que propiciam novos modos de pensamento, de individuação e de vida que se constituem os 

materiais narrativos de O morro dos ventos uivantes e Mrs. Dalloway. Discutiremos, então, no 

presente ensaio, como os romances trabalham estas relações conservadoras e subversivas 

assim como as diferentes potências que elas propiciam, tanto em seus planos de conteúdo (em 

seu enredo e personagens), quanto em seus planos de expressão (em seus jogos narrativos e 

em suas construções formais). 
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 Com relação às estratégias narrativas engendradas nos romances, percebemos uma 

característica primordial comum a ambas: a disposição de múltiplas perspectivas narrativas, 

sempre subjetivas, parciais e auto-arguidoras, que conferem às obras uma impessoalidade 

transgressora dos tradicionais movimentos críticos de identificação de um texto literário como 

expressão de crenças ou intenções pessoais, e de remissão deste texto a uma subjetividade 

enunciativa individual. Trabalhando suas narrativas em termos de multiplicidades impessoais, 

os romances rompem com um dos pilares do pensamento moderno, a noção de que a 

linguagem e a arte teriam caráteres representativos, ambas ligadas, inevitavelmente, a 

subjetividades enunciativas unívocas e a significados objetivos definíveis.  

 Embora ambos os romances se dediquem a este modo narrativo desafiador 

(demoníaco, segundo Deleuze), detectamos, em seus estilos, uma considerável diferença de 

velocidades no que diz respeito aos deslocamentos de foco narrativo que efetuam. Se as 

passagens entre diferentes perspectivas narrativas, em O morro dos ventos uivantes, são 

cuidadosamente preparadas e anunciadas por cenas como aquelas em que Lockwood apanha e 

folheia um diário, ou em que Nelly senta-se ao pé da cama e indica o início de um relato, em 

Mrs. Dalloway tais passagens são inadvertidas; os limites entre as diferentes vozes que 

assumem o papel narrativo, difusos; e o deslocamento entre as pessoas do discurso nunca se 

manifesta definitivamente, já que, em nenhum momento, a primeira pessoa é utilizada.  

 Uma diferença marcante entre os jogos narrativos dos romances é que, enquanto Mrs. 

Dalloway, escrito em um tempo  em que novas ciências dedicadas à perscrutação da psique 

humana estão estabelecidas, investe na descrição de processos de cognição e reflexão dos 

personagens e revela ao leitor suas impressões e pensamentos sobre si mesmos, sobre o 

mundo, e sobre os outros, mesmo quando estes se mantém ocultos para os demais 

personagens narrados, em O morro dos ventos uivantes, tudo o que sabemos a respeito das 

impressões e pensamentos dos personagens em relação à alteridade e à realidade é revelado 

por suas falas ou intuído por seus atos, muitas vezes injustificáveis e inexplicáveis pelos 

personagens que os narram.  

 Se, em Mrs. Dalloway, conhecemos, por exemplo, as impressões e julgamentos 

íntimos que Peter Walsh detém a respeito de Clarissa, de Hugh Whitbread, do Império 

Britânico, da civilização moderna e de sua própria trajetória biográfica como administrador 

colonial na Índia e “pirata romântico”, em O Morro dos ventos uivantes, nunca conhecemos 

as impressões e reflexões de Heathcliff ou de Catherine em relação a si mesmos, aos outros, e 

à sociedade de que participam, a não ser pelo material expressivo que ambos comunicam a 

seus pares: Heathcliff declara seu ódio pelos Linton, confessa sua tardia afeição por Hareton, 
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e esbraveja suas intenções para com a propriedade e com o sonho político dominante; 

Catherine exterioriza a satisfação que experimenta em sua rebeldia contra a ordem 

estabelecida assim como o desespero diante da opressão que lhe é infligida por Heathcliff e 

Edgar; e, ainda que Nelly, detentora de uma certa predominância na função narrativa, revele 

suas impressões e julgamentos sobre os outros, ela o faz através de relatos orais 

compartilhados com Lockwood, confirmando a ausência, no romance de Emily Brontë, dos 

elementos introspectivos que caracterizam a escrita de Virginia Woolf.  

 Em suma, enquanto o material narrativo de Mrs. Dalloway se empenha na descrição 

de movimentos íntimos e sensoriais (Clarissa pensou; Clarissa sentia-se desesperadamente 

infeliz; Clarissa experimentou um enorme júbilo), os narradores de O morro dos ventos 

uivantes dedicam-se majoritariamente à descrição de ações (Catherine gritava; despedaçava 

um travesseiro a dentadas; balançava-se entre os galhos e cantava canções). Tal diferença, 

porém, em nenhum momento atinge qualquer grau qualitativo, já que ambas as obras 

desenvolvem, em seus respectivos estilos, uma potência impessoal que ultrapassa limites 

subjetivos individuais, uma potência de pensamento que ultrapassa os limites da consciência e 

da racionalidade, e uma potência de vida que ultrapassa os limites sociais, históricos e 

humanos. 

 Mais um aspecto comum às duas narrativas desenvolvido segundo diferentes 

estratégias é a não-linearidade temporal que as caracteriza. Se, em Mrs. Dalloway, nos 

deparamos com um intrincado jogo de alternância entre o tempo cronológico (pontuado 

regular e exaustivamente pelas pesadas badaladas do Big Ben) e um tempo outro, segundo o 

qual o presente não sucede o passado, mas, antes, compõe-se com ele, permitindo a 

experimentação de palavras, cenas, e sensações passadas reavivadas, presentificadas pela 

comunicação com enunciados, imagens e percepções atuais, em O morro dos ventos uivantes 

encontramos deslocamentos temporais formalmente mais sutis, mas que promovem a mesma 

intensa comunicação entre passado e presente, a mesma atualização de relatos e memórias 

passados em percepções reais, e a mesma concepção de tempo que ultrapassa a cronologia 

progressiva e linear sobre a qual a historicidade e a sociedade modernas se sustentam. 

 Iniciado in media res45 (à moda de epopeias como a Odisseia e a Eneida) e organizado 

como narrativa moldura46 (à moda de rapsódias como as Mil e uma noites e Contos de 

Canterbury), O morro dos ventos uivantes se constitui por um constante trânsito entre planos 

                                                 
45 In media res trata-se de uma organização narrativa que se inicia pelo meio da história, se desenvolve pela 

descrição de eventos passados, e, finalmente, se desdobra a partir de seu ponto inicial. 
46 Framed narrative é uma técnica literária que dispõe planos narrativos em cascata (com o personagem de 

uma narrativa dando início a uma nova narrativa e assim sucessivamente).   
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narrativos e temporais que se comunicam e se superpõem na medida em que afetam os 

personagens como experiências reais, concretas e atuais. Neste plano de intensidades onde os 

mais diversos relatos subjetivos se encontram, onde memórias vividas e memórias narradas se 

misturam, e onde realidades empíricas e oníricas se confundem47, passado e presente são 

tratados não como unidades distintas que se sucedem alternadamente, mas como dimensões 

de uma experiência que perpassa as múltiplas vidas e as múltiplas histórias ambientadas nas 

charnecas e morros onde os ventos uivam. 

 Trabalhando estes modos narrativos que subvertem as determinações espaço-

temporais dominantes no ambiente cultural moderno e permitem intuir uma noção de 

temporalidade alheia à funcionalidade das relações econômicas e sociais burguesas, os 

romances escapam a outro sustentáculo central ao estabelecimento do pensamento moderno: a 

objetivação da temporalidade enquanto forma linear, progressiva e logicamente mensurável. 

 Um terceira fundação do pensamento moderno confrontada pelos materiais narrativos 

dos dois romances é a noção da subjetividade enquanto representação fixa e estável de uma 

interioridade individual. Interessante observar como, em ambos os romances, encontramos a 

abordagem da subjetividade, não apenas como entidade fragmentária e difusa, que adquire 

uma consistência mais individual em determinadas relações, enquanto se dispersa, se mistura 

e se confunde com o fora em outras, mas como uma entidade que encontraria 

complementaridade e continuidade para além de distinções históricas individuais e de 

trajetórias biográficas pessoais. Em O morro dos ventos uivantes, encontramos tal abordagem 

na curiosa descrição que Catherine nos oferece da estranha relação de identidade/integralidade 

que mantém com Heathcliff: 

  
Não sei como explicar, mas certamente que tu e toda a gente tem a noção de que 
existe, ou deveria existir, um outro eu para além de nós próprios. Para que serviria 
eu ter sido criada se apenas me reduzisse a isto? Os meus grandes desgostos neste 
mundo foram os desgostos de Heathcliff, e eu acompanhei e senti cada um deles 
desde o início; é ele que me mantém viva. Se tudo o mais perecesse e ele ficasse, eu 
continuaria, mesmo assim, a existir; e se tudo o mais ficasse e ele fosse aniquilado, o 
universo se tornaria para mim uma vastidão desconhecida, a que eu não teria a 
sensação de pertencer. (BRONTË, 2014, p.74-75) 

 
 
 Em Mrs. Dalloway, encontramos novamente esta concepção de subjetividade que se 

estende “para além de nós próprios”, constituída através de ligações e composições com 

outras pessoas, e mesmo com outros corpos de naturezas diversas, em um monólogo interior 

                                                 
47 Lockwood, personagem responsável pela linha narrativa que envolve todas as outras, descreve seus sonhos 

aterradores (influenciados por sua traumática experiência com os moradores e a atmosfera de Wuthering 
Heights) de maneira indistinta dos acontecimentos factuais vivenciados na casa, revelando-nos apenas 
posteriormente a natureza delirante destes momentos de seu relato. 
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no qual Clarissa manifesta uma momentânea liberdade em relação à consideração do futuro (e 

ao seu característico medo da morte):  

Importava mesmo que tivesse de desaparecer um dia, inevitavelmente? Tudo aquilo 
continuava sem ela. Sentia-o? Ou seria um consolo pensar que morte acabava com 
tudo, absolutamente? Ou, de qualquer maneira, pelas ruas de Londres, no fluxo e 
refluxo das coisas, talvez sobrevivesse, Peter sobrevivesse, vivessem um no outro, 
ela fazendo parte, estava certa, das árvores da casa; daquela casa ali, tão feia, toda 
caindo em pedaços como estava; parte da gente que nunca havia encontrado; 
espalhando-se como uma névoa, entre as criaturas que melhor conhecia e que a 
sustentariam nos seus ramos, como vira as árvores sustentarem a névoa, embora isso 
esparzisse tanto a sua vida, e a si própria (WOOLF, 2015, p.14) 

 
 Posteriormente, Peter Walsh se esforça para explicar a teoria de Clarissa de que ela, 

sentada no banco de um ônibus da Shaftesbury Avenue, sentia-se a si mesma em toda a parte, 

em coisas e pessoas desconhecidas:   

 
Para conhecê-la ou a qualquer outra pessoa era só procurar a gente que fosse o seu 
complemento; a gente e também os lugares. Tinha estranhas afinidades com gente a 
quem nunca falara, esta mulher na rua, aquele homem atrás de um balcão – até 
mesmo com árvores e galpões. O que tudo redundava numa transcendental teoria 
que, combinada com o seu horror à morte, a induzira a acreditar, ou a dizer que 
acreditava (pois era todo ceticismo), que, sendo tão momentâneas as nossas 
aparições, a nossa parte invisível, em comparação com a outra, a que não se 
mostrava, mas que era tão extensa, talvez esse invisível “eu” sobrevivesse, se 
refizesse de algum modo, ligado a essa ou aquela pessoa, ou mesmo frequentando 
certos lugares, após a morte. (WOOLF, 2015, p. 129-130) 

 

 Esta concepção da vida como parte integrante de um universo de acontecimentos 

impessoais em constante fluxo nos remete não apenas à filosofia de Gilles Deleuze, quanto à 

poesia de nosso teórico clandestino, nosso cantor do corpo elétrico, Walt Whitman, também 

interessada, como vimos anteriormente, nesta subversiva ideia de subjetividade explorada 

pelos dois romances aqui pesquisados. 

 Outro traço comum aos dois romances que se alinha às inquietações encontradas nas 

filosofias de Foucault e Deleuze é a abordagem das diferentes ligações que os personagens 

estabelecem com as instituições e com os valores dominantes. Em ambas as narrativas 

encontramos personagens sem desejo nem sexo, devotados exclusivamente à defesa das 

estruturas e dos regimes hegemônicos, personagens que, comunicando os afetos tristes 

necessários à nossa submissão à ordem estabelecida, ajudam a tornar a vida uma experiência 

pesada e intolerável, personagens que Virginia Woolf descreve como “espectros que se 

apoderam de nós, dominadores e tirânicos, e nos sugam a metade do sangue” (WOOLF, 2015, 

p.16). Encontramos, ainda, nos dois romances, personagens que, efetivamente disciplinados 

pelos regimes dominantes, fixados em papeis, funções e identidades sociais unívocas, e 

restringidos a um número limitado de afetos e movimentos possíveis, permanecem 
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estritamente obedientes e fieis aos modos de pensamento, de enunciação e de comportamento 

prestigiados pelo poderes vigentes. Finalmente, encontramos como que em um terceiro grupo, 

personagens mais complexos e multifacetados, divididos entre ligações ambíguas com a 

sociedade e com os valores dominantes e suas linhas de fuga - ora meras linhas flexíveis que 

acrescentam outras dimensões estéreis aos seus estratos duros (aos seus papeis sociais, por 

exemplo), ora verdadeiras linhas de ruptura que revelam dimensões completamente alheias 

aos desígnios dominantes e lhes permitem a fruição de uma vida dinâmica e criativa assim 

como a experiência de uma beatitude potente e energética. 

 Interessante observar que o primeiro tipo de personagens a que nos referimos, aqueles 

que atuam como verdadeiros mecanismos de poder, exercendo forças de coerção e 

conservação, e  comunicando a impotência e a necessidade de submissão humana, 

apresentam, nos dois romances, o mesmo comprometimento com a razão, com a ciência, com 

a moral cristã, com a moderação civil, com o cálculo do interesse comum, com a consideração 

do futuro material e transcendente, e ocupam as mesmas funções sociais de educadores, 

pregadores, médicos e legisladores. 

 Em O morro dos ventos uivantes, onde toda a atividade pedagógica é desempenhada 

por autoridades religiosas48, e constituída pela massiva repetição de salmos e parábolas 

morais, Joseph, criado de Wuthering Heights que se reveza nas vezes de trabalhador rural, 

professor e evangelizador, dedica toda a sua vida a vociferar radicais julgamentos morais e 

profecias de danação e castigo eternos; a denunciar todas as transgressões cometidas diante de 

si e exigir-lhes punição; e a recomendar a leitura de “bons livros”, como “O escudo da 

salvação e O longo caminho para destruição” (BRONTË, 2009, p.21).  Mesmo participando 

de toda a longa linha temporal que se desenvolve ao longo do romance, não há registro de 

qualquer atividade de Joseph que não esteja relacionada à sua servidão aos detentores do 

poder, às tradições filosóficas, e às normas civis estabelecidas. Tamanha é a devoção de 

Joseph à manutenção da ordem estabelecida que, mesmo Nelly Dean, criada igualmente 

interessada na propagação de discursos moralizantes e na defesa de valores tradicionais, 

sente-se ultrajada por sua constante vigilância e seus radicais julgamentos acerca dos outros 

personagens narrados, e o acusa de ser “o fariseu mais preconceituoso, puritano e inflexível 

que alguma vez vasculhou a Bíblia em busca de promessas para seu próprio benefício e de 

pragas para lançar ao próximo.” (BRONTË, 2009, p.39) 

 Outro personagem empenhado na disciplinação do corpo social narrado neste romance 

                                                 
48 “Naquela altura tínhamos um pároco que ganhava a vida ensinando os filhos dos Linton e dos Earnshaw e 

cultivando seu pedaço de terra” (BRONTË, 2009, p.38) 
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é o dr. Kenneth (médico presente no nascimento de Hareton, nas mortes de Hindley e de 

Edgar, e nos últimos dias de Heathcliff), que manifesta mais veementemente seu 

comprometimento com a ordem estabelecida durante o tratamento da histeria delirante de 

Catherine, quando prescreve a reclusão à  “tranquilidade absoluta” como tratamento para o 

seu gênio “excessivamente” tempestuoso, e prevê  sua fixação a um estado de “permanente 

alienação do cérebro” (BRONTË, 2009, p.115) como possível consequência de sua 

imoderação afetiva (enquanto descarta, equivocadamente, como vemos logo em seguida, o 

risco de sua morte). 

 Em Mrs. Dalloway, encontramos nas figuras do dr. Holmes, de sir William Bradshaw 

(médicos) e de Miss Kilman (professora de história) os expoentes da coerção e da 

conservação dos valores e da ordem dominantes. Ao se deparar com a condição de Septimus 

(a total incapacidade de afetação da qual trataremos mais adiante), Dr. Holmes assegura aos 

Warren Smith que não há nada de errado com o veterano da primeira guerra, afastando, com 

um gesto, “dores de cabeça, insônias, terrores, pesadelos” (WOOLF, 2015, p.80), e 

recomendando o interesse por coisas exteriores, distrações, esportes ao ar livre, e uma 

alimentação reforçada como soluções para aqueles reles “sintomas nervosos”. Apesar de 

garantir que a recuperação de Septimus depende apenas de sua vontade (“não seria melhor 

fazer alguma coisa do que ficar ali deitado, na cama?”) (WOOLF, 2015, p.80), Holmes passa 

a visitá-lo quase diariamente, por inclinação própria (a despeito da recusa do paciente em 

recebê-lo), apenas para comunicar-lhe que sua conduta é inaceitável, absurda, e facilmente 

reversível. 

 Convencidos de que, ao contrário do que dizia o dr. Holmes, havia algo de errado com 

Septimus, os Warren Smith recorrem a Sir William Bradshaw, um homem no apogeu de sua 

carreira, robusto, bem trajado, poderoso, especializado em considerar problemas terrivelmente 

difíceis: “gente nos últimos graus da decadência; gente às portas da loucura; maridos e 

mulheres” (WOOLF, 2015, p.154). Um homem que, como nunca tivera tempo para ler, nutria 

“um rancor muito bem oculto contra os intelectuais que vinham a seu consultório e 

pretendiam que os médicos não eram homens cultivados, exatamente os médicos, cuja 

profissão é um constante exercício das mais altas faculdades” (WOOLF, 2015, p.85). Um 

homem que, aliado à lei, à polícia e ao bem público, prosperava pessoalmente e fazia a 

Inglaterra prosperar, isolando-lhe os loucos, criminalizando o desespero, convertendo 

incapazes e lunáticos em novos arautos do senso de medida e do interesse comum. Um 

homem que, ignorando a terrível experiência da guerra, disparos, explosões, a perda de um 

amigo, a relação idealizada com Miss Isabel Pole, o insosso casamento realizado com 
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Lucrezia, o retorno à antiga carreira depois dos horrores do front, condena Septimus à 

reclusão compulsória em uma casa de saúde mental, por haver declarado inaceitáveis 

intenções suicidas. 

 Miss Kilman, tutora de Elizabeth Dalloway, injustamente demitida de seu emprego, 

durante a guerra, por puro preconceito contra sua origem alemã, e sentenciada, então, a uma 

pobreza degradante, a uma capa de borracha verde (que usava, ininterruptamente, há anos), e 

a um profundo ressentimento contra o mundo, ministrava aulas de história moderna 

profundamente influenciadas por seu doutrinamento cristão, por sua vontade de elevar-se 

acima do todo o amor e todo ódio, por sua estranha noção de caridade49, pelos exaltados e 

penosos sentimentos que nutria por damas finas como Mrs. Dalloway (que deviam, segundo 

Miss Kilman, estar em fábricas ou atrás de balcões), e por seu desejo impotente de subjugá-

las, dominá-las, desmascará-las, fazê-las chorar, humilhá-las, obrigá-las a cair de joelhos, 

chorando, dizendo-lhe “Sim, tens razão!” Era movida por estas influências que Miss Kilman 

se encerrava no quarto com Elizabeth, em plena luz do dia, para orar com ela, lecionar para 

ela, recomendar-lhe leituras e convertê-la em uma boa cristã.  

 Curiosas são as relações que estes personagens dominadores e tirânicos travam com a 

literatura: Joseph e Kilman, professores e catequizadores, parecem convenientemente 

interessados na discriminação e na recomendação de “bons livros” para os jovens, enquanto 

Holmes e Bradshaw, médicos e legisladores, descartam a literatura, potencial promotora de 

intensas afecções, como possível terapia para Septimus. Dr. Holmes cogita tal possibilidade 

quando prescreve distrações e passatempos para o paciente, mas ao folhear Shakespeare – 

Antônio e Cleópatra – deixa o livro de lado e procura outras alternativas mais saudáveis. 

Bradshaw, por sua vez, lista a leitura como uma das privações essenciais para a recuperação 

de Septimus na casa de repouso em que deveria ser tratado. 

 Com relação ao segundo tipo de personagens que referenciamos acima, aqueles que, 

submetidos às instruções, prescrições, determinações, e normatizações comunicadas por 

Joseph, Kenneth, Nelly, Holmes, Bradshaw, e Kilman, cumprem passiva e submissamente os 

papeis e funções sociais legitimados no ambiente cultural estabelecido, cultivam os desejos e 

paixões prudentes e comedidos autorizados pelos princípios morais dominantes; e se 

expressam funcional e objetivamente segundo os códigos linguísticos prestigiados pelos 

poderes vigentes, encontramos, nos dois romances, intrigantes expoentes. 

                                                 
49 “Miss Kilman era capaz de fazer tudo pelos russos, deixar-se morrer de fome pelos austríacos (…) mas não 

ficava na sala cinco minutos sem que nos fizesse sentir a sua superioridade, a nossa inferioridade” (WOOLF, 
2015, p.16 
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 Isabella Linton, toda convencionalidade e impotência, ignora a violência e a 

brutalidade de Heathcliff para realizar a única função social que lhe parece disponível, o 

casamento civil, ainda que tal relação a submeta a constantes humilhações e dissabores. 

Lucrezia Warren Smith, separada de sua terra natal, de sua família e de seus amigos, parece 

exercer, em sua vida adulta, a única função de esposa de Septimus, e, ainda que esta função 

também lhe inflija uma condição de desesperadora infelicidade, ela promete a seu marido que 

“ninguém separaria os dois” (WOOLF, 2015, p.126), revelando um desejo inquebrantável de 

manutenção dos valores sociais dominantes. Diferentemente de Lucrezia que, mesmo 

sofrendo com a depressão e a inatividade afetiva de seu marido, permanece fiel ao seu 

casamento infeliz até o trágico suicídio de Septimus, Isabella, movida pelos constantes 

espancamentos e pela eventual punhalada de Heathcliff 50, finalmente consegue se desligar da 

aliança convencional que havia perseguido tão obstinadamente. Frances, esposa de Hindley, e 

Mrs. Bradshaw são outras personagens femininas que, prontas a atenderem à sede de domínio 

e de poder que ardia nos olhos dos maridos, diminuem-se, contêm-se, recolhem-se, apagam-

se, apenas aparecem, resignadas à função única e subalterna de esposas.  

 Edgar Linton é um dos personagens masculinos que apresenta a mesma resignação aos 

papéis sociais estabelecidos e a mesma adequação às normas civis e morais vigentes que 

encontramos nas tristes esposas descritas acima. Caracterizado, desde a infância, por um 

comedimento emocional, uma brandura sentimental, uma impassividade afetiva, e uma firme 

constância de caráter, Edgar é descrito por Nelly como o soberano ideal. Ao longo de toda a 

sua vida, Edgar nunca deixa sua residência, Thrushcross Grange, nunca realiza qualquer 

empreendimento que extrapole suas designações como proprietário de terras e marido, e a 

única transformação de que é capaz na narrativa é a vagarosa transição de viúvo lutuoso para 

pai devotado, papéis que exerce com o máximo de adequação e convencionalidade. Apesar de 

passar longos períodos encerrado em sua biblioteca em meio aos mais diversos volumes e 

textos, Edgar em nenhum momento evidencia qualquer conhecimento adquirido ou qualquer 

impressão provocada por suas leituras (certamente estivera a ler “bons livros”), patenteando, 

assim, sua natureza insensível a mudanças e antipática a fortes afetações. O único traço da 

personalidade de Edgar que escapa à sua moderação sentimental é o ódio que nutre por 

Heathcliff, um sentimento que o liga ao seu inimigo em sua selvageria, mas que permanece 

incapaz de realizar-se materialmente senão na forma de uma impotente amargura 

experimentada pelo último patriarca Linton (e que nos remete ao ressentimento igualmente 

                                                 
50 No episódio da ameaça de insurreição promovida por Hindley e Isabella contra Heathcliff, o demônio de 

Wuthering Heights atira uma faca contra a esposa, fazendo-lhe sangrar a orelha. 
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impotente experimentado por Miss Kilman perante a existência de Clarissa Dalloway).    

 Hugh Whitbread manifesta a mesma estrita obediência ao estabelecimento moral, 

político e expressivo de seu tempo que já observamos nas esposas resignadas de O morro dos 

ventos uivantes e Mrs. Dalloway, e em Edgar Linton. Hugh, a quem nada agradava mais do 

que fazer gentilezas, fazer palpitar o coração de velhas damas, recordar ninharias e comer 

bolos com duquesas, demonstra tamanha adequação às formas de expressão e aos desejos 

conservadores, que tem cartas publicadas regularmente pelos principais veículos de 

comunicação londrinos. Hugh Whitebread, cuja esposa vivia em hospitais, detinha um posto 

público irrelevante que o colocava em contato com as mais altas autoridades inglesas, e, 

apesar de exprimir uma imensa dignidade, sua extrema conformação aos códigos morais e 

civis e sua insípida devoção a ideias e discursos adequados provocam, no mais rebelde e 

heterodoxo Peter Walsh, a mais profunda aversão: “Quem sabe se os criminosos enforcados 

por haverem rebentado os miolos de uma rapariga no trem não faziam menos mal, em 

conjunto, do que Hugh Whitbread e suas gentilezas!” (WOOLF, 2015, p.146) 

 Outro personagem que também perpetua as instâncias de poder através da passiva 

reprodução de suas estruturas é Linton Heathcliff. Nascido do infeliz casamento entre 

Heathcliff e Isabella, o débil e frágil Linton, cuja inclinação à literatura manifesta tão somente 

a necessidade de erudição intrínseca à sua fidalguia, também se mostra perfeitamente 

disciplinado ao arquétipo de pequeno lord aristocrático, e, reiterando a máxima ensinada por 

seu pai de que “o tirano maltrata os escravos, e estes não se revoltam contra ele; esmagam os 

que estão abaixo deles” (BRONTË, 2009, p.100), transmite a opressão que lhe é imposta à 

Cathy II, que o estima e eventualmente o desposa. Para o desgosto do pequeno déspota, 

porém, a jovem não sucumbe à sua opressão nem se resigna à identidade una e fixa de esposa 

subalterna, cumprindo seus papéis sociais com uma atenção desperta a atividades e interações 

com o fora que escapam aos desígnios dominantes. 

 Sobre estes personagens aparentemente inofensivos em sua apatia conservadora, 

observamos como ambos os romances os aproximam mais das figuras espectrais, vampíricas e 

doutrinadoras que disseminam ativamente os valores dominantes e as potências tristes que os 

sustentam do que dos marginalizados e proscritos rebeldes e transgressores de que trataremos 

a seguir. Elizabeth Dalloway, filha de Clarissa, discípula de Miss Kilman, e última 

personagem reconhecidamente inclinada à passividade de que trataremos, nos conduz 

definitivamente a esta constatação. Elizabeth, a quem faltava expressão e a quem agradavam 

pessoas e animais doentes, sonha justamente em exercer as profissões de médica ou granjeira, 

em “adquirir centenas de acres e ter gente sob seu domínio” (WOOLF, 2015, p.116), em 
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visitar esta gente, na condição de piedosa soberana, em suas humildes habitações. 

 Com relação aos personagens capazes de sutis transgressões da ordem estabelecida, 

aqueles que fazem saltar partículas dos estratos duros que os constituem nutrindo hábitos, 

desejos e impulsos que escapam às estruturas estabelecidas, destacamos Sally Saton, Peter 

Walsh e Mr. Lockwood como figuras que, apesar de pertencerem à sociedade dominante, e, 

afinal, não lhe oferecerem grandes perigos, cultivam pequenas perversões e pequenos desvios 

que os distinguem dos tirânicos catequizadores e dos letárgicos reprodutores descritos 

anteriormente. 

 Sally Seton, que havia empenhado um broche para fugir de casa, que corria nua pelos 

corredores, que andava de bicicleta no parapeito do terraço e fumava charutos, que tencionava 

reformar a sociedade e abolir a propriedade privada; a absurda Sally Seton, que havia beijado 

Clarissa nos lábios e lhe proporcionado um êxtase religioso em um verão passado, há muitos 

anos, em Bourton, apesar de ter, ao longo da vida, se convertido em Lady Bexborough, esposa 

e proprietária de terras, continua a cultivar uma afeição pela produção artística 

(confeccionando vestidos) e parece saudavelmente indiferente às críticas sociais e aos relatos 

imorais que Peter lhe confidencia. 

 Peter Walsh e Lockwood, ambos ligados à classe dominante (o primeiro, em seu cargo 

público, e o segundo em sua posição aristocrática), também manifestam pequenas rupturas 

com os modos de pensamento e os valores hegemônicos. Lockwood, que se considera um 

forasteiro tanto na sociedade urbana quanto na pequena comunidade rural na qual se insere no 

início de O morro dos ventos uivantes, apesar de mostrar relações conservadoras com a 

conjugalidade que o impedem de realizar-se sexual e socialmente, também demonstra uma 

mobilidade geográfica (transitando repetidamente entre a capital e o interior) e afetiva 

(considerando a possibilidade de desfrutar a vida retirada no campo durante o verão e 

refutando tal possibilidade durante o inverno) estranhas à fixidez intrínseca às estruturas 

econômicas e filosóficas vigentes. Munido desta potência transicional e móvel, Lockwood 

interfere de maneira interessante na relação entre Cathy II e Hareton Earnshaw, 

desencorajando a jovem em sua rejeição à transformação cultural almejada por seu primo 

iletrado, e influenciando sua conversão de repressora em incentivadora de tal transformação.  

 Peter Walsh, por sua vez, que admite ter frequentes problemas de sociabilidade devido 

a sua descabida tendência “a rir e a chorar” em momentos convencionalmente inadequados, e 

que, movido por uma concepção de amor demasiado romântica, estabelece relações conjugais 

malditas no ambiente cultural no qual está inserido, revela as mesmas predisposições de 

Lockwood ao deslocamento geográfico (em seu constante transito entre a metrópole e a 
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colônia) e afetivo (considerando Clarissa uma burguesa frívola e superficial enquanto 

reconhece ser fortemente afetado por suas opiniões e colocações  sobre ele).    

 A ambiguidade e a inconstância da relação entre Peter e Clarissa, que ora se imaginam 

desfrutando uma vida em conjunto, e ora se embatem como adversários em um jogo de 

guerra, nos remete à própria relação entre Heathcliff e Catherine, que mescla elementos de 

uma união e uma lealdade inabaláveis com juras de ódio e ressentimento recíprocos 

igualmente intensos. Vale ressaltar que, mais uma vez, no caso de Peter e Clarissa, 

personagens de Woolf, suas intensas guerra e paz eclodem introspectivamente, permanecendo 

veladas em suas interações interpessoais; e, no caso de Heathcliff e Catherine, criações de 

Brontë, estas intensidades afetivas se manifestam verbal e fisicamente, em expedientes 

materialmente violentos.  

 Nestas relações também podemos observar uma semelhança entre Heathcliff e Peter, 

no que diz respeito ao desgosto e ao repúdio que dirigem às alianças de Catherine e Clarissa 

com a burguesia e a convencionalidade. Se, por um lado, Peter admira Clarissa como a “tão 

boa companheira, sempre à cata (...) de cenas, tabuletas e tipos urbanos” (WOOLF, 2015, 

p.129) que “costumava explorar Londres e trazer pacotes cheios de tesouros da feira de 

Caledônia” (WOOLF, 2015, p.129), por outro, se encoleriza  por sua demasiada preocupação 

“com a posição, a sociedade, os êxitos de salão” (WOOLF, 2015, p.67) e pelo reconhecimento 

do “espírito das classes governantes – bem público, reformas tarifárias, Império Britânico” 

(WOOLF, 2015, p.68) que se apoderava dela desde sua união com Richard Dalloway, 

representante do partido conservador no Parlamento. O mesmo acontece com Heathcliff em 

relação a Catherine, que, atraída pelos benefícios e privilégios de uma vida cômoda e 

adequada às convenções estabelecidas, trai o pacto anti-social firmado com Heathcliff em sua 

infância selvagem para unir-se a Edgar Linton em uma aliança que Heathcliff condena com 

toda a sua ardente paixão. 

 Com relação aos personagens que transitam entre limiares das estruturas estabelecidas, 

que deformam e permeabilizam-lhes as fronteiras, que erigem máquinas de guerra contra o 

aparelho de estado, que agridem e rompem os sistemas estabelecidos traçando linhas de fuga 

que os conduzem a novos modos de pensamento, de expressão e de vida social intoleráveis 

para os mantenedores da ordem vigente, destacamos os quatro personagens cujos nomes 

aparecem mesclados no título do presente ensaio: Heathcliff, Clarissa Dalloway, Catherine 

Earnshaw e Septimus Warren Smith. 

 Catherine Earnshaw e Septimus Warren Smith, julgados loucos e absurdos em suas 

paixões e desejos antissociais, têm as vidas consumidas ao longo de suas linhas de fuga, que, 
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esmagadas pela coerção dos regimes dominantes e dos corpos conservadores que os mantém, 

tornam-se insuportáveis. Ambos os personagens, que se afastam das normas civis e 

intelectuais estabelecidas devido a uma grave decepção com os absurdos da sociedade e da 

episteme modernas (no caso de Septimus) e a uma tentativa de criação de novos modos de 

vida social e produção afetiva (no caso de Catherine), sofrem das afeções negativas 

reservadas pelo aparelho de poder moderno a tais rupturas, e, tomados no que Deleuze chama 

de “máquina de abolição”, produzem sua própria destruição. Catherine, cuja insubordinação à 

autoridade e aos discursos dominantes lhe permite uma capacidade de afetação e uma 

intensidade sensorial inigualáveis51, tenta consolidar uma dupla ligação com a civilidade de 

Edgar e com o barbarismo de Heathcliff, com a ordem e a rebelião, com o amor sociável e 

com a paixão irracional, e, pressionada pelos julgamentos e repreensões de seus dois amantes, 

sucumbe a um estado de desespero que nos remete à histeria paranoica de Septimus Warren 

Smith, em sua intolerância à vida e no desespero diante da coerção de seus juízes: “Tu e o 

Edgar destroçaram-me o coração, Heathcliff! E vêm agora lamentar-se ambos junto de mim, 

como se fossem as vítimas! Não terei compaixão de vós! Não eu, a quem os dois deram a 

morte.” (BRONTË, 2009, p.138). Septimus manifesta o mesmo desespero diante dos juízos e 

opressões que lhe são impostos pela natureza humana, isto é, por dr. Holmes e sir William 

Bradshaw, 

homens que não pesavam menos de oitenta quilos, que mandavam as esposas à 
corte, homens que ganhavam dez mil libras por ano e falavam do senso de medida; 
que divergiam em seus vereditos (…) embora fossem juízes (...) que não viam nada 
claro, embora ditassem regras, embora as impusessem (…) Mas não: nem Holmes; 
nem Bradshaw. (WOOLF, 2015, p.126) 
 

  Apesar da semelhança de seus estados de desespero frente à colmatação de seus 

desejos e o bloqueio de seus fluxos por parte de seus arguidores e censores, Catherine e 

Septimus manifestam sintomas distintos em seus declínios a uma angústia fatal: enquanto 

Septimus se culpabiliza e se desespera por sua incapacidade de afetação (especialmente por 

sua insensibilidade diante da morte de Evans e da beleza de sua esposa52), Catherine sofre 

justamente por afetar-se em demasia diante das críticas e reprovações que Heathcliff e Edgar 

lhe dirigem: 

Quem me dera ser de novo aquela criança meio selvagem, audaciosa e livre...e rir 
das ofensas em vez de me preocupar com elas! Por que estou tão mudada? Por que 
ferve o meu sangue com tanta facilidade com umas míseras palavras? Estou certa de 

                                                 
51 “Seria mais fácil colocar o mar dentro de uma vasilha do que toda a afeição dela ser monopolizada por ele” 

(BRONTE, 2009, p.129)   
52 “Não havia se importado quando Evans fora morto; isto era o pior; mas todos os outros crimes erguiam a 

cabeça, agitavam o indicador (…) casara com Rezia sem amor, mentira-lhe, seduzira-a” (WOOLF, 2015, 
p.79)  
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que voltaria a ser eu própria outra vez entre as urzes daqueles montes...Abre a 
janela, escancara-a! (BRONTË, 2009, p.110-111) 
 

 Neste trecho, Catherine revela uma ligação entre a sua atual e desesperadora condição 

e a sua adequação às normas sociais vigentes (“quem me dera ser de novo selvagem, 

audaciosa e livre”), o mesmo acontece com Septimus, que nos revela uma ligação entre sua 

angustiante insensibilidade e uma “educação” adquirida em sua participação no projeto 

imperialista inglês: 

quando Evans foi morto, pouco antes do armistício, na Itália, Septimus, longe de 
demonstrar emoção e reconhecer que era o fim de uma amizade, congratulou-se por 
sentir tão pouco e ser tão razoável. A guerra o havia educado. Era sublime, aquilo 
(…) As últimas bombas não haviam acertado nele. Vira-as explodir om indiferença. 
(WOOLF, 2015, p.76) 

   
  O caráter alucinatório das insanidades destrutivas experimentadas por ambos os 

personagens se manifesta de maneira mais radical em Septimus, cujas visões delirantes o 

colocam em comunicação com as mais diversas presenças invisíveis: “Havia um biombo à sua 

frente, com juncos negros e andorinhas azuis. Onde uma vez vira montanhas, onde vira faces, 

onde tinha visto a beleza, estava agora um biombo (…) Algum rato guinchava, ou agitava-se 

uma cortina. Aquelas eram as vozes dos mortos (WOOLF, 2015, p.123). Catherine, no 

entanto, também revela a face alucinógena de sua degradante loucura: contemplando, através 

da janela, a completa escuridão de uma noite sem luar, Catherine afirma, em delírio, ver 

brilhar as luzes de Wuthering Heights, e julga que lá, estão a esperá-la: “Olha! - disse ela 

ansiosa. - Lá está o meu quarto e as árvores em frente a balançar; e a outra vela é do sótão de 

Joseph. O Joseph deita-se sempre muito tarde. Está à minha espera para fechar a cancela. 

(BRONTË, 2009, p.111).   

 Catherine Earnshaw e Septimus Warren Smith, coagidos por uma educação tardia à 

racionalidade e à moderação civis, julgam-se condenados à morte por seus impulsos 

irracionais e suas formas de pensamento transgressores; experimentam delírios que os 

colocam em comunicação com transcendente (com os mortos) e que emprestam significações 

pessoais a acontecimentos aleatórios (“estão a sinalizar para mim, a esperar por mim”); e, 

finalmente veem suas linhas de ruptura tornarem-se desesperadoras, insuportáveis, fatais. 

 Heathcliff e Clarissa Dalloway, por outro lado, se aproximam pelo fato de 

conseguirem articular suas linhas de fuga até alcançarem novas relações com a subjetividade e 

com a sociedade que lhes permitem o cultivo de potências criativas e o gozo de êxtases 

singulares mediante suas produções estéticas: a recepção que Clarissa oferece em sua casa, 

propiciada pelos múltiplos passeios e encontros que a sra. Dalloway empreende ao longo de 

todo um dia; e a união entre Cathy II e Hareton Earnshaw, propiciada pelas múltiplas 
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transgressões e violências que Heathcliff empreende ao longo de toda a sua vida.   

 A união tardia entre Cathy II e Hareton, majoritariamente negligenciada por leitores e 

críticos de O morro dos ventos uivantes (mais preocupados, em geral, com o triângulo 

Heathcliff-Catherine-Edgar), revela a criação estética de Heathcliff, o produto abstrato de sua 

longa e rigorosa jornada em busca da destruição das estruturas e sistemas estabelecidos 

quando de sua chegada a Wuthering Heights. Tendo aniquilado todas as hierarquias, todas as 

formas e categorias fixas, todos os códigos civis e morais que haviam interditado a realização 

de seu amor impossível com Catherine, Heathcliff, que sempre demonstrara uma 

passionalidade irracional, e uma capacidade de ação e de afetação assustadoramente vigorosa 

e enérgica, manifesta uma beatitude elétrica ao contemplar a união entre Cathy II e Hareton, 

marcada por intensidades e liberdades impensáveis quando de sua chegada ao morro dos 

ventos uivantes. 

 A relação que Cathy II trava com Hareton revela a destruição final dos dogmatismos 

sociais e filosóficos que haviam tornado impossíveis as núpcias antissociais entre Heathcliff e 

Catherine Earnshaw. Cathy II e Hareton conduzem sua conjugalidade e sua sexualidade de 

maneira estranha à moderação civil, ao cálculo do interesse econômico, e ao purismo moral 

que haviam regido, até então, as relações amorosas naquele ambiente cultural, enquanto 

vociferam blasfêmias, profanações e paganismos que patenteiam seu desprezo pela 

sacralidade de determinadas instituições dominantes e pela consideração de um futuro 

transcendente. O jovem casal de amantes demonstra uma mobilidade afetiva e uma 

capacidade de transformação alheias à fixidez identitária e à rigidez moral que haviam 

caracterizado os personagens socialmente prestigiados na primeira geração narrada. Cathy II e 

Hareton também desfrutam de uma relação com a natureza e com a vida ao ar livre que 

ultrapassa as normas de civilidade e de domesticidade que tanto haviam pressionado 

Heathcliff e Catherine, explorando as charnecas de Yorkshire em cavalgadas selvagens e 

fruindo livremente a geografia e o clima indócil da região ao mesmo tempo em que gozam da 

possibilidade de fruição estética da leitura, atividade que aparecera, até então, no romance, 

como ferramenta de instrução ou de dominação das classes dominantes sobre as classes 

subalternas. 

 É ao testemunhar esta união entre uma nobre Linton que devém bárbara e um bruto 

Earnshaw que devém cavalheiro, que Heathcliff alcança a vibração jubilosa (o corpo elétrico) 

que o carateriza nos últimos dias de sua vida. Heathcliff, que sempre odiara a sociedade e a 

impotência dos corpos políticos que a compunham, e que sempre amara a rebelião e a 

passionalidade indômita de Catherine, vê na relação entre Cathy II e Hareton a liberação de 
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novos modos de pensamento, de novas relações com a interioridade e com a exterioridade, e 

de novos modos de vida social que justificam o perigoso devir-animal traçado por ele diante 

da sociedade humana. E, se Heathcliff, em sua guerra contra a ordem estabelecida, é 

confundido com um lobisomem, não é por assemelhar-se a um lobo ou por imitar os modos de 

um lobo. Não é por vagar à meia-noite pelos montes tempestuosos de Yorkshire, por suas 

macabras incursões por cemitérios e túmulos; ou por sua sinistra concupiscência com 

cadáveres. Não é, tampouco, por sua brutal desumanidade diante dos sujeitos de estado, mas 

por apresentar para a ordem estabelecida a mesma ameaça que um lobo (ou, antes, que uma 

matilha de lobos), oferece a um assentamento humano, ignorando suas determinações, 

devassando seus territórios e destruindo sua autoridade. É por oferecer à humanidade a 

potência desafiadora de que apenas algo inumano seria capaz, que Heathcliff encontra o seu 

devir-lobo, e, tomado por ele, destrói todos os sujeitos, lugares e normas estatais estabelecidas 

em torno de Wuthering Heights e Thrushcross Grange. 

 Clarissa Dalloway que, como Heathcliff, adquire os atributos e as ferramentas 

dominantes em sua sociedade para usá-los como armas voltadas contra a própria ordem 

estabelecida (pois ela encena a personalidade una e fixa de dama da sociedade assim como 

Heathcliff se disfarça perfeitamente de gentleman), também necessita rejeitar os desígnios 

hegemônicos (pois Clarissa repudia a religião, a medicina, a caridade, o sacrifício, a 

prostração afetiva) para alcançar, durante a sua festa, um júbilo incomensurável, uma 

poderosa beatitude, o seu corpo elétrico. Contemplando, do alto das escadas, a união, a 

combinação, os múltiplos encontros entre existências diversas, a dispersão completa dos 

papeis e funções sociais de seus convidados (então meros corpos dispostos sobre um plano 

estético livre de hierarquias, de finalidades, e da opressão do tempo cronológico), Clarissa 

reconhece a destruição momentânea das determinações históricas e individuais; dos territórios 

estabelecidos e demarcados pela razão e pelo cientificismo; e, afinal, da autoridade humana 

sobre à vida. 

 O rigor e a periculosidade que marcam a ereção das máquinas de guerra de Clarissa e 

Heathcliff contra a ordem estabelecida são patentes: ambos precisam confrontar as forças de 

coerção que os atravessam e sobreviver ao autoritarismo dos mecanismos de conservação que 

as exercem; precisam colocar-se em um movimento clandestino imprevisto pelos regimes 

dominantes e cultivar potências proibidas; precisam criar suas próprias relações com a 

subjetividade, com a sociedade e com a vida, assim como seus próprios sonhos de beatitude, e 

persegui-los com grave obstinação - todo um dia, toda uma vida, dedicados a esta guerra cuja 

vitória é a fruição da própria vida.       
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 Observamos, portanto, neste ensaio, como tanto os jogos narrativos quanto o material 

narrado nos romances de Emily Brontë e Virginia Woolf se dedicam à ruptura com as formas 

de conhecimento e com os modos de pensamento dominantes na modernidade para 

produzirem a possibilidade de fruição de uma vida estética, dando especial atenção às 

relações que conduzem Catherine e Septimus à loucura e a morte, assim como aos 

movimentos executados por Heathcliff e Clarissa que os conduzem à confecção de um corpo 

elétrico. 

   

 

3.2 Foucault Deleuze Brontë Woolf: o corpo político e o corpo elétrico 

 

 

 Convencionamos, ao longo desta pesquisa, o pensamento moderno, como o conjunto 

de crenças, discursos e regimes filosóficos que se estabeleceram a partir do renascimento, e 

que, conjugando-se em um campo epistemológico surpreendentemente coeso e auto-

remissivo, propiciaram a instituição da ordem sócio-econômica que conhecemos como 

capitalismo. Regida por motivos racionalistas, lógicos e analíticos, esta noção geral que 

chamamos, aqui, de pensamento moderno, pensaria a realidade, a natureza, e o próprio 

pensamento em termos estruturais, segmentando-os sistematicamente em formas e categorias 

fixas e auto-excludentes, e organizando-as, por sua vez, em hierarquias funcionais. 

 Além de imprescindíveis para a manutenção da ordem capitalista e para a legitimação 

de seus movimentos imperialistas, escravocratas e genocidas, os regimes filosóficos 

componentes do pensamento moderno também revelariam um particular interesse na 

disseminação de afetos tristes. Valendo-se não apenas de discursos, crenças, ciências, 

hermenêuticas e semiologias, mas também de instituições políticas, agentes de estado e 

mesmo obras de arte empenhadas na disseminação de potências coercivas, os aparelhos de 

poder modernos garantiam sua conservação ao conduzirem as relações de conhecimento 

humano à afirmação espontânea de seus próprios interesses.  

 Baseados na filosofia de Michel Foucault, chamamos mecanismos de poder todos 

estes dispositivos políticos e intelectuais que provocariam a sujeição dos indivíduos à ordem 

estabelecida; propiciariam sua conversão em agentes do poder igualmente interessados em 

zelar pela perpetuação dos regimes dominantes; e pressionariam todo o corpo social até a 

adequação, a degradação ou a destruição completas. 

 Obviamente, se estes mecanismos e as forças por eles exercidas encontrassem um 
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êxito absoluto em seus propósitos, viveríamos em um mundo completamente passivo e 

submisso aos regimes dominantes, em um mundo habitado exclusivamente por policiais, 

padres e tiranos, ou, antes, em um mundo onde toda a impotência comunicada pelos aparelhos 

de poder tornaria a vida intolerável para todos os seus sujeitos. É claro que haveria forças 

antagonistas àquelas exercidas em prol de nossa submissão aos regimes hegemônicos; é claro 

que haveria corpos que empreenderiam movimentos contrários àqueles prescritos pelos 

poderes estabelecidos; é claro que tudo o que o pensamento moderno havia exaltado como 

absolutamente verdadeiro, benigno, sagrado e divino seria desafiado por nossas malditas 

potências criativas, por nossa maldita vontade de vida.  

 Os aparelhos de poder haviam reservado, porém, toda uma sorte de mecanismos de 

poder encarregados de vigiar, punir, excluir ou destruir estes arautos da desobediência, da 

criação, das intensidades e velocidades absolutas, do Mal que ameaçava o paraíso coagido e 

entorpecido almejado pelas instâncias dominantes. Com Deleuze, descobrimos que era 

preciso desenvolver toda uma dinâmica, toda uma Ética, para se cultivar nossos afetos 

proibidos, nossas potências amaldiçoadas, nossas transgressões e rupturas que faziam a vida 

florescer, a despeito dos mecanismos de coerção instalados em nosso pensamento. E que 

perigoso tal exercício! Mover-se clandestinamente entre as estruturas dominantes, saltar-lhes 

os intervalos, participar subversivamente de suas operações, conjugar-se com corpos 

proscritos em relações interditas, aumentar o poder de afetar e ser afetado, e conseguir, 

finalmente, gozar uma existência estética, um corpo elétrico. 

 Para tanto, era preciso superar os regimes filosóficos estabelecidos em prol de nossa 

submissão à ordem do capital. Era preciso romper com os regimes que pretendiam fazer das 

cruéis estruturas sociais burguesas a mímese de supostas hierarquias naturais, e que 

afirmavam a organização política moderna como imitação de uma ordem transcendente 

moralmente inquestionável. Era preciso transgredir os regimes que reduziam o processo 

subjetivo à representação de uma interioridade individual, fixa e inalterável, e que limitavam a 

expressão e a linguagem a um sistema de signos remissíveis a sujeitos enunciativos unívocos 

e a significados objetivos estáveis. Era preciso confrontar os regimes que condenavam nossas 

transgressões à ordem estabelecida como crimes perpetrados não apenas contra a razão e a 

sociedade, mas contra a própria essência criadora da natureza. Era preciso recusar os regimes 

que nos impeliam a conduzir nossos corpos e nossas vidas de maneira dócil e moderada em 

prol da salvação de nossas almas. Era preciso, enfim, superar a sacralidade, a fixidez, e a 

autoridade destes regimes para produzirmos novos modos de individuação, de expressão, e de 

interação social que escapassem aos desígnios da episteme moderna. E era precisamente isso 
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que faziam as literaturas de Emily Brontë e Virginia Woolf.   

 Em O morro dos ventos uivantes e Mrs. Dalloway encontramos a discussão das 

diferentes relações possíveis com estes regimes dominantes e de seus potenciais efeitos sobre 

a vida. Catherine Earnshaw e Septimus Warren Smith sucumbem ao desespero, à loucura e à 

morte justamente por encontrarem-se incapazes de romper definitivamente com a ordem 

estabelecida. Catherine tem desejos sociais malditos (manter duas relações conjugais 

simultâneas), uma passionalidade demoníaca (absolutamente imoderada e inconsequente), e 

uma relação subjetiva interdita pelos regimes dominantes (a relação de 

identificação/continuidade que estabelece com Heathcliff). Por outro lado, as potências que se 

revelam insuportáveis para ela denunciam ligações indissolúveis com as normas sociais e 

filosóficas vigentes. O mesmo acontece com Septimus Warren Smith, que manifesta, em sua 

angústia fatal, estreitas ligações com o transcendente (em sua constante comunicação com os 

mortos), com a representação (em sua contínua identificação de mensagens e significados 

escondidos por trás de gestos e palavras, da vida e do mundo), e com a interioridade (em sua 

exaustiva perscrutação da própria psique, e na extensiva reflexão sobre sua “incapacidade de 

sentir”). Heathcliff e Clarissa Dalloway, por sua vez, rejeitam o temor de uma existência 

transcendente, ignoram qualquer possibilidade de significação do mundo ou da existência, e 

abraçam a compreensão de que suas vidas pessoais estariam ligadas a pessoas e coisas 

exteriores a si mesmos, imersas em um fluxo vital alheio a distinções históricas individuais e 

à própria designação humana. Livres destes regimes limitadores, Heathcliff e Clarissa 

escapam da histeria auto-destrutiva encontrada por Catherine e Septimus, e alcançam, 

finalmente, uma existência potente e criativa. 

 Concluído nosso longo percurso pelas filosofias e literaturas de Foucault, Deleuze, 

Brontë e Woolf, retornamos ao ponto inicial de nossa jornada investigativa, a poesia de Walt 

Whitman, que já anunciava (reconhecíamos agora) a ruptura com os regimes dominantes na 

modernidade como caminho a ser percorrido em busca de uma existência mais potente.  

 Com relação à ruptura com as tradições transcendentes dominantes na modernidade, 

Whitman já nos sugeria, em sua poesia, a desautorização de um plano espiritual ou divino 

sobre a vida material, enquanto apontava (reconhecíamos agora) para uma crença imanente 

similar àquela que encontramos na filosofia espinozana: 

 

Eu disse que a alma não é mais do que o corpo, 
E disse que o corpo não é mais do que a alma, 
E nada, nem Deus, é maior para um ser do que esse ser para si mesmo, 
(…) 
Por que eu deveria ver Deus melhor do que este dia? 
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Eu vejo algo de Deus a cada hora das vinte e quatro horas do dia, e a cada momento, 
Nos rostos de homens e mulheres eu vejo Deus, e em minha própria face no espelho, 
Encontro cartas de Deus espalhadas pelas ruas e todas elas estão assinadas por Ele, 
E deixo-as ficar onde se encontram, pois sei que onde quer que vá, 
Outras virão pontualmente para toda a eternidade. (WHITMAN, 2005, p.104-105) 

 

 Com relação a uma concepção de subjetividade que incluiria, em sua constituição, a 

presença da exterioridade e da alteridade (tema que discutimos mais veementemente em nossa 

leitura de Mrs. Dalloway), os versos de Whitman já nos ofereciam (reconhecíamos agora) 

interessantes indicações: 

  

Eu celebro o eu, num canto de mim mesmo, 
E aquilo que eu presumir também presumirás, 
Pois cada átomo que há em mim igualmente habita em ti. 
(...) 
Minha língua, todo átomo do meu sangue formado deste solo, deste ar, 
Nascido aqui de pais nascidos aqui de pais o mesmo e seus pais também o mesmo 
(WHITMAN, 2005, p.49) 
 

 Finalmente, com relação a uma potência vital impessoal e sobre-humana e às 

servidões diminutivas que dela nos separariam (tema central de nossa pesquisa), Whitman já 

cantava (reconhecíamos agora): 

 

Vós! Vós! A vital, a universal, a gigante força sem resistência, que não dorme, 
sempre calma, 
Segurando a Humanidade em vossas mãos abertas, como se fora um brinquedo 
efêmero 
Que, doente, sempre vos esquece! 
Pois que também vos esqueci, 
(Absorvido que estava nessas pequenas potências de progresso, política, cultura, 
riqueza, invenções, civilização) (WHITMAN, 2005, p.523) 
 
 

 Depois de percorrermos tão longo caminho e empreendermos tão penosa jornada, 

obtínhamos, afinal, uma valiosa recompensa: reconhecíamos, neste retorno à poesia de 

Whitman, novas ligações possíveis com Espinoza, Deleuze, Foucault, Woolf e Brontë: o plano 

de imanência; o mergulho em um fluxo vital que permearia todos os seres e coisas 

ultrapassando a individualidade e a humanidade; a vibração do corpo elétrico. Reconhecíamos 

que os motivos de nossa pesquisa atravessavam os séculos, filósofos e literatos, críticos e 

pensadores, e propiciavam novos modos de expressão, novos modos de individuação, novas 

formas de criação estética. Reconhecíamos, agora, estarmos nós mesmos abertos a novas 

conexões, a novos encontros, a novas relações. Reconhecíamos, afinal, a realização de um 

bom trabalho. 
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