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“I come like the blind feeling for shelves, 

feeling for wood as hard as an apple, 

fingering the pen lightly, my blade. 

With this pen I take in hand my selves 

and with these dead disciples I will grapple. 

Though rain curses the window 

let the poem be made.” 

 

                             Anne Sexton, “Mother and Jack in the Rain” 
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                                                         RESUMO  

 

A cena poética dos EUA nos anos 1950 e 1960 destacava-se, entre outras razões, pela 

produção de mulheres alinhadas com o despontar da segunda onda do movimento feminista, 

então protagonizado por teóricas, artistas e ativistas estadunidenses. Neste contexto histórico e 

sociopolítico surge a obra da norte-americana Anne Sexton (1928-1974), cuja poesia alcançou 

notoriedade tanto por sua qualidade literária enquanto expoente de um estilo poético também 

em voga naquele período, o “confessional”, quanto pelos aspectos e temas raramente abordados 

no gênero poético em língua inglesa. Este trabalho analisa três poemas da obra da poeta a fim 

de identificar, entre eles, elementos nos quais é construída uma representação distinta do sujeito 

“mulher”, através de uma perspectiva crítica pautada em conceitos da crítica literária feminista 

e teorias do feminismo (Middlebrook, 1991; Millett, 1970; Mizejewski, 1973; Ostriker, 1982; 

Rich, 1972; Stimpson, 1992).  São identificados elementos poéticos em comum nos três poemas 

que sugerem uma representação discursivo-poética do sujeito “mulher” enquanto ser criativo e 

criador, em conflito com as restrições sociais e existenciais impostas por seu gênero. Conclui-

se que a poeta elaborou uma reflexão complexa sobre a alteridade existencial da mulher através 

do uso de recursos poéticos e da representação de uma mulher em processo de transgressão ou 

transcendência das normas de seu gênero, de forma a ressaltar o caráter limitador e prejudicial, 

bem como a natureza social e política, dessa alteridade para mulheres. 

 

 

Palavras chave: Anne Sexton. Poesia. Confessional. Feminismo. Gênero.  
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ABSTRACT 

 

The American poetry scene in the 1950s and 1960s was notable, among other reasons, 

for the output of women poets identified with the burgeoning second wave of the feminist 

movement, fronted by American academics, activists and artists. This historical and 

sociopolitical context saw the emergence of the work of Anne Sexton (1928-1974), whose 

poetry reached public and critical notoriety due to both its literary quality as representative of 

the confessional style, in vogue at the time, and its chosen themes and characteristics, then 

rarely found in the poetry in English. This monograph aims at identifying, through the analysis 

of three poems in Sexton’s ouevre, elements in which a distinct portrayal of the subject 

“woman” is constructed, through a critical perspective based on concepts of feminist literary 

criticism and theories of second-wave feminism (Middlebrook, 1991; Millett, 1970; 

Mizejewski, 1973; Ostriker, 1982; Rich, 1972; Stimpson, 1992). In the poems are identified 

certain recurring poetic elements which suggest a poetic-discursive representation of the subject 

“woman” as a creative and a creator being, in conflict with the social and existential restrictions 

imposed on her by her gender. It is possible to conclude that the poet has developed a complex 

reflection on the existential alterity of the woman, through the use of poetic devices and the 

representation of a woman in the process of transgression or transcendence of her gender’s 

norms, in order to evince the harmful and limiting character, as well as the social and political 

nature, of this alterity for women.  

 

 

Keywords: Anne Sexton. Poetry. Confessional. Feminism. Gender. 
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1 INTRODUÇÃO – A DONA-DE-CASA TRANSFIGURADA EM POETA 

 

  

A produção poética da norte-americana Anne Sexton (1928-1974) costuma destacar-se, 

entre críticos e apreciadores, tanto por sua qualidade literária quanto pela infusão de elementos 

da intimidade e da vida pessoal da autora, em um estilo que corresponde à chamada tendência 

“confessional” de poesia. Tais elementos, contudo, referem-se não apenas à autora enquanto 

indivíduo, mas também à sua posição enquanto mulher em um momento histórico e local 

específicos (os EUA pós-Segunda Guerra Mundial), entre outras identidades sociais associadas 

a ela.  

Filha mais nova de uma família financeiramente próspera em Boston, Anne Gray 

Harvey nasceu em 1928, e cresceu na companhia dos pais, duas irmãs mais velhas e sua tia-avó 

Anna “Nana” Ladd Dingley, com quem tinha uma proximidade muito grande e que influenciou 

em grande parte o seu desenvolvimento psicológico desde a infância até a vida adulta.  

 

                                           Anne Sexton em 1931/1932 

 

Anne já apresentava tendências de dramatizar sua própria vida em formas criativas na 

infância através de performances teatrais extravagantes no palco que havia sido erigido em uma 

ilha pertencente à família, onde ela costumava passar temporadas anualmente. Na adolescência, 

ficou conhecida por sua atitude “obcecada por meninos”: ao passo em que tentava assumir a 



9 
 

estética e o comportamento de uma mulher adulta, de acordo com as normas sociais da época, 

também se empenhava em seduzir garotos de sua idade ou até mais velhos e, logo que possível, 

se casar. Após alguns relacionamentos curtos e intensos, ela enfim conheceu quem se tornaria 

seu primeiro e único marido, Alfred Muller Sexton II, conhecido pelo apelido “Kayo”. Apesar 

de Anne estar noiva de outro homem na época, os dois fugiram juntos para a Carolina do Norte, 

onde a idade legal para o casamento era 18 anos, e se casaram em 1948 (pouco antes de ela 

completar 20 anos).  

O período seguinte de sua vida seria crucial para sua formação enquanto poeta. Após 

casar-se, Anne (agora) Sexton deu continuidade aos ritos sociais de feminilidade da época, 

tornando-se uma dona de casa enquanto seu marido trabalhava fora, e cinco anos depois teve 

sua primeira filha, Linda Gray Sexton, em 1953. Iniciava-se assim uma época de muita 

instabilidade, devido tanto ao sofrimento de uma gravidez delicada quanto pelas pressões 

emocionais – e sociais – que a maternidade impunha a ela; no mesmo período, seu marido se 

ausentava frequentemente em viagens a trabalho.  

                             

                              A poeta com suas filhas, Linda e Joyce 

 

Logo após o nascimento de sua segunda filha, Joyce Ladd Sexton (cujo nome carrega 

uma homenagem à tia-avó Nana), Sexton teve sua primeira tentativa de suicídio, ingerindo uma 

overdose de barbitúricos na véspera de seu aniversário de 28 anos. Nos meses anteriores ela já 

se encontrava afastada das filhas, pois demonstrava tanto agressividade contra elas como 

sintomas auto-destrutivos. Essas circunstâncias a levaram a iniciar, em agosto de 1956, um 
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tratamento com o psicólogo e psiquiatra Martin Orne; ele viria a se tornar uma figura influente 

tanto na poesia como na vida psicológica de Sexton, acompanhando-a em seu tratamento 

psiquiátrico pelos oito anos seguintes. Foi o doutor Orne que, após a primeira tentativa de 

suicídio, começou a indicar nas consultas com Sexton que percebia nela um potencial criativo 

forte, e que ela poderia tentar expressar sua angústia psicológica através da escrita de poesia – 

não apenas para si, mas também para mostrar a outras pessoas passando por uma situação 

semelhante à dela que elas não estavam sozinhas. Por não ter tido uma educação superior formal 

(ela havia apenas completado o ensino básico da época), Sexton tinha muitas dúvidas a respeito 

de seu papel social no mundo, e foi nessa época conturbada – entre tentativas de suicídio, 

internamentos e a separação de suas filhas ainda na tenra infância – que ela começou a se 

compreender como poeta.  

Após alguns meses escrevendo sonetos e outros poemas em casa – entre janeiro e 

dezembro de 1957, período em que suas filhas estavam ficando com as avós materna e paterna 

enquanto ela convalescia de suas crises psicológicas, ela levou mais de 60 poemas para suas 

consultas com o dr. Orne –, Sexton se inscreveu em uma oficina de poesia ministrada por John 

Holmes. Poeta, crítico de poesia e professor de literatura na Universidade Tufts desde 1934, 

Holmes representou para Anne Sexton a primeira figura mentora em sua carreira poética, e a 

influência dele sobre ela retinha um caráter ambíguo – ora admirado por sua postura 

simultaneamente experiente e gentil, ora austero em suas críticas ao estilo e temas que Sexton 

escolhia abordar. Ao compilar os poemas que futuramente comporiam seu primeiro livro – 

vários deles que haviam tomado forma e sido revisados durante os encontros da oficina de 

poesia –, Sexton enviou o material a seu mentor para uma avaliação crítica. A resposta de 

Holmes foi deveras intensa e demonstrou um desgosto de teor bastante pessoal pelo que ele 

considerava uma intenção “egoísta” nos poemas de Sexton1, criticando sua escolha pelo tema 

de sua experiência em um hospital psiquiátrico e seu estilo confessional como escolhas de 

caráter egocêntrico e limitado, sem valor real de catarse para um leitor que não fosse ela própria 

e que, portanto, ela não deveria publicar os poemas em questão sob o risco de ser “assombrada” 

                                                           
1 “Eu desconfio da própria origem e do tópico de muitos de seus poemas, isto é, todos aqueles que descrevem e se 

dedicam ao tempo que você passou no hospital. [...] Me sinto desconfortável [...] pelo que parece ser um início 

brilhante poder acabar se revelando um diário tão egocêntrico e limitado que seria simplesmente clínico. Há algo 

relativo a essa reiteração do hospital e da experiência psiquiátrica que me parece muito egoísta – tudo um forçar 

os outros a lhe ouvirem, e nada oferecido a quem está ouvindo, nada que os ensine ou ajude. [...] Me incomoda 

que você use a poesia desta forma. É tudo uma libertação para você, mas o que é para qualquer outra pessoa exceto 

um espetáculo de alguém experienciando uma libertação? [...] Não publique-os em um livro. Você certamente os 

superará, se tornará outra pessoa, e então esse registro irá lhe assombrar e fazer mal. Vai até mesmo assombrar e 

fazer mal a suas filhas, por muitos anos.” John Holmes em carta a Anne Sexton, datada de 8 de fevereiro de 1959. 
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por esta decisão no futuro. Ironicamente, a reação de Sexton a esse conflito entre tutor e tutelada 

foi publicada em forma de poema-resposta (“For John, Who Begs Me Not To Inquire Further”, 

“Para John, Que Me Pede que Não Investigue Mais A Fundo”) justamente em seu primeiro 

livro, cuja epígrafe também parece ter sido inspirada pelo evento2.  

Apesar de suas diferenças criativas com Holmes, foi nesta oficina que Anne Sexton 

experienciou uma rara sensação de pertencimento, anteriormente vivida apenas em seu período 

de internação psiquiátrica, em relação aos outros pacientes, e essa identificação social com 

outros poetas solidificaria sua auto-imagem enquanto poeta.  

 

O aspecto mais importante da aula foi que eu senti que pertencia a um lugar. Quando 

adoeci pela primeira vez e me tornei uma pessoa deslocada, eu pensava que estava 

bastante sozinha, mas quando fui para o hospital psiquiátrico eu descobri que não 

estava, que havia outras pessoas como eu. Isso me fez me sentir melhor – mais real, sã. 

Eu senti ‘Essa é a minha gente’. Bem, na oficina de poesia de John Holmes que 

frequentei por dois anos, eu descobri que pertencia aos poetas, que eu era real lá, e tive 

outro momento de ‘Essa é a minha gente.’3 (Sexton, em Middlebrook, 1991) 

 

A cena de poesia em Boston (cidade onde Sexton morava na época, e também onde 

passou a maior parte de sua vida) estava efervescente4 e nesta mesma oficina ela conheceu 

Maxine Kumin, cuja carreira de poeta se desenvolveria concomitante à sua própria e que se 

tornaria uma importante e constante presença em sua vida autoral e pessoal. 

                                                           
2 Sexton escolheu para a epígrafe de seu primeiro livro um trecho de uma carta do filósofo Arthur Schopenhauer 

ao escritor Johann Wolfgang von Goethe, que referencia a tragédia grega “Édipo Rei” de Sófocles: “É a coragem 

para ser honesto em face de toda pergunta que faz o filósofo. Ele deve ser como o Édipo de Sófocles, que, buscando 

esclarecimento a respeito de seu terrível destino, persegue sua infatigável investigação, mesmo quando prevê que 

um horror abominável o aguarda na resposta. Mas a maioria de nós carrega em nosso coração a Jocasta que implora 

a Édipo, pelo amor de Deus, que não investigue mais a fundo...” (Schopenhauer a Goethe, em novembro de 1815) 
3 Convenciona-se para esta monografia que os trechos citados que sejam originalmente em inglês serão traduzidos 

por mim deste ponto em diante, exceto quando notado 
4 Sexton para Carolyn Kizer em fevereiro de 1959: “Ser uma ‘poeta’ em Boston não é tão difícil, exceto que há 

hordas de nós morando aqui. O lugar está entupido com bons escritores.” (“Being a ‘poet’ in Boston is not so 

difficult, except there are hoards of us living here. The place is jammed with good writers.”) 
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                                             Anne Sexton e Maxine Kumin, data desconhecida. 

 

Durante o inverno de 1958, ao estudar o livro New Poets of England and America 

(Novos Poetas da Inglaterra e América) para a oficina de poesia de Holmes, Sexton ficou 

impressionada com o poema “Heart’s Needle” (“Agulha do Coração”) de William DeWitt 

Snodgrass5. A voz poética confessional do poema, que se dirige à filha do poeta separada dele 

por causa de um divórcio, influenciaria o estilo e as intenções autorais de Sexton de forma 

profunda: “Eu corri para a casa de minha sogra e trouxe minha filha para casa. É isso que um 

poema deve fazer – impulsionar as pessoas a agir”6, comentou ela em uma sessão de terapia. 

Assim, Sexton foi levada a participar da Conferência de Escritores da Universidade Antioch 

por seu interesse em trabalhar com Snodgrass, que ministrava uma oficina no evento. “Quando 

li o seu poema”, disse a poeta a seu poeta-mentor, “[...] ele se moveu a mim e cresceu como um 

osso dentro do meu coração”7.  

                                                           
5 William DeWitt Snodgrass (1926-2009) foi um poeta norte-americano de grande prestígio, especialmente quando 

alcançou notoriedade com a publicação de seu poema “Heart’s Needle”, na publicação New Poets of England and 

America, em 1957. O poema é amplamente considerado um dos primeiros a inaugurarem o estilo “confessional” 

na poesia em língua inglesa. 
6 “I ran up to my mother-in-law’s house and brought my daughter home. That’s what a poem should do – move 

people to action.” (Sexton, em Middlebrook, 1991, p. 77) 
7 “When I read your poem, [...] it walked out at me and grew like a bone inside my heart.” (Sexton, em 

Middlebrook, 1991, p. 78) 
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Seu primeiro livro de poemas, To Bedlam and Partway Back8 (Ao Hospício e 

Parcialmente de Volta), foi lançado em 1960 pela editora Houghton Mifflin, e recebeu atenção 

nacional, incluindo uma crítica elogiosa da publicação The New York Times. Este livro e o 

seguinte, All My Pretty Ones (Todos os Meus Queridos), de 1962, estabeleceram Sexton na 

cena poética dos Estados Unidos como uma poeta virtuosa e especialmente hábil na forma em 

que utilizava suas próprias experiências e traumas como matéria-prima para sua poesia, algo 

que atraía a ela um público fiel de leitores que se identificavam intimamente com seus poemas; 

como afirmou emblematicamente um fã, anos após a morte de Sexton: “eu não leio poesia, mas 

leio Anne Sexton”9. Sua produção poética destacava-se por abordar de forma franca temas até 

então considerados tabu para a poesia na época, como menstruação, maternidade, masturbação, 

sexualidade, sintomas depressivos, ideação suicida e experiências de internamento psiquiátrico, 

bem como o uso de imagens associativas comuns a relatos de pacientes em tratamento de 

psicanálise (cuja dinâmica era bastante familiar a Sexton). 

 

  

Capas originais de To Bedlam and Partway Back (1960), All My Pretty Ones (1962) e Live or Die (1966), com 

arte de capa da pintora e amiga de Sexton Barbara Swan em Live or Die. 

 

  

O seu sucesso literário foi coroado de forma definitiva em 1966 com a publicação de 

Live or Die (Viva ou Morra), que ganhou o prêmio Pulitzer de Poesia no ano seguinte, a 

elevando a um status enquanto poeta mais alto do que nunca. A autoconfiança adquirida por 

                                                           
8 De acordo com o dicionário Oxford Online, a palavra “bedlam” na língua inglesa pode significar tanto uma cena 

de tumulto e confusão quanto se referir, como neste caso, a um hospital psiquiátrico. A palavra deriva de uma 

forma antiga do nome “Bethlehem”, referente ao Hospital de St. Mary of Bethlehem, o hospital psiquiátrico mais 

antigo do mundo, localizado em Londres. 
9 “I don’t read poetry, but I read Anne Sexton.” A fan, 1985, em Middlebrook, 1991, p. xix. 
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Sexton após esta conquista foi seguida pela publicação de Love Poems (Poemas de Amor) em 

1969, e um de seus livros de maior sucesso comercial – que, interessantemente, configura um 

certo desvio de sua característica voz confessional –, a coleção de adaptações poéticas de contos 

dos irmãos Grimm Transformations (Transformações) em 1971.  

Também notáveis pontos na vida e carreira de Anne Sexton são seu período enquanto 

professora de poesia na Universidade de Boston (um marco pessoal para uma poeta sem a 

educação superior formal de muitos de seus semelhantes), e seu lado performer – exercido mais 

explicitamente nas récitas de poesia que fazia ao som da trilha musical de sua própria banda, 

“Her Kind” (“Dessa Espécie”, nome também de um dos poemas mais reconhecidos de To 

Bedlam and Partway Back), com quem viajava em turnês pelos Estados Unidos. Ela publicaria 

mais dois livros em vida: The Book of Folly (O Livro das Tolices) em 1972, e The Death 

Notebooks (Os Cadernos da Morte) em 1974. Após um encontro com Maxine Kumin, no qual 

as duas revisaram pela última vez os manuscritos de seu livro a ser publicado no ano seguinte, 

no dia 4 de outubro de 1974 Anne Sexton cometeu suicídio, tornando assim póstuma a 

publicação de The Awful Rowing Toward God (O Terrível Remar para Deus) em março de 

1975. Outras publicações póstumas incluem 45 Mercy Street (Rua da Misericórdia, 45) e Words 

for Dr. Y (Palavras para o Dr. Y). 

Infelizmente, a fortuna crítica – e, consequentemente, o interesse acadêmico e popular 

– de Anne Sexton sofre de escassez no Brasil, sendo apenas a sua biografia escrita por Diane 

Wood Middlebrook traduzida para o português brasileiro. As razões disto parecem ser tanto as 

dimensões e limitações do mercado editorial destinado à poesia no Brasil (um gênero pouco 

lido pela população em geral) quanto os temas escolhidos por Sexton, muitos dos quais 

configuram tabus na sociedade brasileira ainda hoje (como o aborto, masturbação feminina, e 

suicídio). Há também o trabalho de tradução comentada de certos poemas da obra de Sexton, 

escrito por Renato Marques de Oliveira em 2002, que serviu de apoio e cujas traduções serão 

utilizadas neste trabalho, exceto quando notado. O rico repertório de poemas escritos por Sexton 

é mais que digno de análise e investigação, oferecendo material para leituras sob variadas 

perspectivas críticas distintas.  

Pretendo destacar neste trabalho monográfico elementos em diferentes momentos da 

obra de Anne Sexton que compõem representações do sujeito “mulher” distintas do que é tido 

como ortodoxo ou convencional no gênero poético. Para este fim, serão analisados poemas de 

alguns livros da autora (escolhidos sob o critério de relevância dentro da perspectiva de análise 

utilizada), sob perspectivas da crítica literária feminista e de teorias do feminismo.  
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Ao ler e analisar a obra de Anne Sexton, logo revela-se necessário refletir sobre o papel 

que a autora desempenha dentro da discussão literária acerca da literatura confessional. A 

poesia enquanto gênero literário costumava afirmar, entre críticos e apreciadores, uma fronteira 

nítida entre o autor e seu eu lírico, sendo a voz (ou as vozes) na poesia claramente dissociada 

da identidade da poeta que o concebeu. A produção e consumo intensificados da então-cunhada 

poesia confessional iniciados no século XX, que acompanharam também crescente interesse e 

consumo de literatura autobiográfica, estabeleceram uma porosidade nessa fronteira entre autor 

e obra, questão essa que fragiliza a própria pressuposição de que é possível haver tal delimitação 

ou separação em qualquer produção literária. Além disso, há a questão dos tópicos abordados 

por Sexton em sua poesia – associados diretamente à intimidade da vida de uma mulher na 

época, e suas particularidades psicológicas –, até então incomuns em um gênero literário cujos 

autores consagrados e estudados eram, além de homens, poetas de temas considerados mais 

“universais”, e portanto supostamente desconectados das experiências que circunscreviam a 

identidade pessoal e social do poeta. Como afirmou a poeta, escritora e feminista norte-

americana Adrienne Rich (1929-2012), em seu ensaio “When We Dead Awaken: Writing as 

Re-vision” (“Quando Nós, As Mortas, Acordamos: Escrita enquanto Re-visão”), que reflete 

sobre a importância da escrita de mulheres como revisões literárias da experiência humana: 

 

Ao fim dos anos 1950 eu me tornei capaz de escrever, pela primeira vez, de 

forma direta sobre minha experiência enquanto uma mulher. O poema era 

rascunhado em fragmentos durante as sonecas de meus filhos, as breves horas 

na biblioteca, ou às 3 da manhã após acordar com um filho desperto. Eu queria 

desesperadamente fazer algo contínuo nesta época. Porém, comecei a sentir 

que meus fragmentos e trechos possuíam uma consciência comum e um tema 

comum, um dos quais eu teria muito receio em botar no papel em épocas 

anteriores pois havia sido ensinada que a poesia deveria ser “universal”, o que 

significava, é claro, não-mulher. Até então eu havia tentado muito não me 

identificar como uma poeta mulher. (Rich, 1972)10  

 

Após o impacto moral e social de duas Guerras Mundiais, havia também uma 

dificuldade em tematizar o heroísmo humano com credibilidade em obras artísticas, algo que – 

em concomitância com a crescente influência da psicanálise à época – favorecia uma 

abordagem artística que levasse em conta a perspectiva psicanalítica, inclusive dentro do gênero 

                                                           
10“In the late 50’s I was able to write, for the first time, directly about experiencing myself as a woman. The poem 

was jotted in fragments during children’s naps, brief hours in a library, or at 3 a.m. after rising with a wakeful 

child. I despaired of doing any continuous work at this time. Yet I began to feel that my fragments and scraps had 

a common consciousness and a common theme, one of which I would have been very unwilling to put on paper at 

an earlier time because I had been taught that poetry should be “universal”, which meant, of course, non-female. 

Until then I had tried very much not to identify myself as a female poet.” (Rich, 1972) 
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poético. Grande parte da obra considerada “confessional” se desenvolveu neste contexto, como 

discorre Middlebrook: 

 

O rótulo “confessional” ficou preso a esse tipo de arte mas, em retrospecto, ele 

parece ter enfatizado a coisa errada, tratando os poemas como derivados de 

vergonha, e não de auto-conhecimento. A lírica era um veículo totalmente 

apropriado para explorar ideias freudianas sobre as formas nas quais a vida 

familiar conferia uma estrutura permanente, fortalecedora, e também 

deformadora à experiência individual. A poesia de [Robert] Lowell, [Sylvia] 

Plath, [Anne] Sexton e [Adrienne] Rich inverteu as categorias “público” e 

“privado”. Ademais, esses poetas se aproveitaram da descoberta de que os 

papeis estabelecidos na vida familiar eram moldados pelo que hoje chamamos 

de ideologias de gênero. Eles “confessavam” se sentirem sobrecarregados pela 

energia das capacidades negadas pela diferenciação sexual e as pressões para 

o conformismo. (Middlebrook, 1991, pg. 112)11  

   

No segundo capítulo, abordarei a teoria de crítica literária feminista, expondo conceitos 

centrais à minha análise e enunciando autoras relevantes para esta, como a conceitualização da 

sociedade ocidental enquanto “patriarcal” – baseada na dominação dos homens sobre as 

mulheres, subordinadas neste sistema de poder – e o papel da mulher na história da literatura. 

No terceiro capítulo, iniciarei a análise de três poemas de Sexton que configuram 

representações do sujeito “mulher” distintas do que era considerada a norma no gênero poético, 

bem como das normas sociais no contexto em que os poemas foram produzidos e publicados, 

utilizando a teoria de crítica literária feminista previamente discutida como embasamento 

teórico. Este capítulo se concentrará nos elementos da poesia de Sexton que revelam uma 

perturbação própria da mulher condicionada a papéis sociais de feminilidade, também 

repousando o foco sobre elementos que constituem uma dissonância entre a mulher criativa ou 

criadora – por exemplo, a mulher poeta – e as restrições do papel social designado e imposto a 

ela por seu gênero. Também serão analisados elementos poéticos nos quais Sexton parece tentar 

elaborar uma solução ao “gênero das coisas”, representando poeticamente cenários nos quais a 

condição social de mulher não carregaria o mesmo peso ou as mesmas restrições. A análise se 

dará através da interpretação dos poemas, concentrando-se nas escolhas lexicais e poético-

estruturais da poeta, interpretadas à luz tanto de sua biografia – como permitem poemas escritos 

no estilo confessional – quanto do contexto histórico no qual ela viveu e, principalmente, as 

                                                           
11“The label ‘confessional’ stuck to this kind of art, but in retrospect it seems to have emphasized the wrong thing, 

treating the poems as rising from shame, not self-knowledge. The lyric was a wholly approachable vehicle for 

exploring Freudian insights into the ways in which family life gave permanent, empowering, and also deforming 

structure to individual experience. The poetry of Lowell, Plath, Sexton, and Rich inverted the categories ‘public’ 

and ‘private’. Moreover, these poets mined the discovery that roles established in family life were shaped by what 

we call now gender ideologies. They ‘confessed’ to feeling overwhelmed by the energy of capacities denied by 

sexual differentiation and pressures to conform.”  
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perspectivas teóricas da crítica literária feminista e do feminismo de segunda onda, 

apresentadas com maior detalhe no segundo capítulo. 

 

     No quarto capítulo, concluirei a análise concatenando os pontos anteriormente ressaltados 

que evidenciam a importância literária – e social – de Anne Sexton, de acordo com sua obra 

enquanto poeta e mulher. 

 

 

2. TEORIA E CRÍTICA LITERÁRIA FEMINISTA 

2.1 CONTEXTO POLÍTICO E SOCIAL  

 

As primeiras instâncias de uma crítica literária feminista são comumente localizadas em 

um período histórico e político marcado por um movimento de contra-cultura que reconfigurou 

a sociedade ocidental, especialmente a norte-americana, nas décadas de 1960 e 1970. O 

feminismo como teoria social e política já havia passado por sua primeira fase, ou “onda”, com 

a luta pelo sufrágio feminino na primeira metade do século XX e a publicação de textos 

fundamentais para a teoria, como “O Segundo Sexo” da filósofa existencialista francesa Simone 

de Beauvoir, publicado em 1949.  

A partir da década de 1960, o despontar de movimentos organizados por minorias 

sociais, antes tradicionalmente silenciadas ou invisibilizadas pela cultura hegemônica, 

proporcionou ao feminismo seu desenvolvimento teórico-político seguinte, conhecido como 

“segunda onda”. Esta nova perspectiva adotava reflexões marxistas já propostas por Beauvoir 

em “O Segundo Sexo”, e conceituava a sociedade ocidental como androcêntrica – contexto em 

que a classe de pessoas do sexo masculino estabelecia relações assimétricas de poder com a 

classe de pessoas do sexo feminino, na qual era imposta uma qualidade de “outro” ao “padrão” 

que era considerado o masculino.  

Em uma tentativa política de libertação das mulheres dessa opressão sexista, surgiram 

questionamentos em relação ao papel social da mulher dentro da estrutura familiar12 e lutas por 

causas que afetavam diretamente as mulheres e eram até então negligenciadas, como métodos 

                                                           
12 Publicado em 1963, The Feminine Mystique (A Mística do Feminino), obra da escritora e ativista feminista Betty 

Friedan (1921-2006) que se propunha a questionar a categoria social de donas-de-casa norte-americanas enquanto 

estilo de vida socialmente imposto às mulheres após a Segunda Guerra Mundial, foi um livro de grande sucesso 

de público e crítica considerado parte importante do início da segunda onda feminista. Maxine Kumin ficou 

fascinada pela obra, especialmente suas críticas à psicanálise freudiana, a ponto de comentar com Anne Sexton 

através de uma carta que “não conseguia largar [o livro]” e que estava “[se] rebelando contra o freudianismo num 

geral” (Middlebrook, 1991, p. 195). 
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contraceptivos e direitos reprodutivos, diferenças salariais entre homens e mulheres, e 

assistência institucionalizada ao cuidado de crianças pequenas que fosse financeiramente 

acessível a mulheres que desejassem trabalhar, apesar de sua maternidade, entre outras 

questões. A exploração da alteridade existencial das mulheres, também inicialmente postulada 

por Beauvoir, se tornou um dos focos do feminismo de segunda onda, originando uma crítica 

feminista que se propunha a analisar as representações de mulheres a fim de investigar sua 

identidade psicológica, social e cultural. Essa crítica oferecia novas possibilidades de análise 

para diversos campos da academia, entre eles o de estudos literários. 

2.2 CRÍTICA LITERÁRIA FEMINISTA  

 

Em 1970, Kate Millett publicou Sexual Politics (Política Sexual), que é considerado 

amplamente o primeiro livro de crítica literária feminista, bem como uma influência importante 

para a segunda onda do feminismo. Envolvida com o movimento feminista norte-americano da 

época, Millett propunha a aplicação da teoria feminista na exploração do discurso de escritores 

homens de prestígio acadêmico, como Henry Miller e Norman Mailer, para uma crítica da 

tradição literária em suas representações de mulheres. A sua leitura de textos do cânone 

descortinava as relações de poder entre homens e mulheres que eram ali refletidas, em que 

homens detinham o poder que reforçavam através da sexualidade. A análise de Millett desafiava 

a autoridade cultural desses textos, ao mesmo tempo em que o estilo de sua escrita dialogava 

tanto com a academia quanto com um público leitor externo a ela.  

No segundo capítulo do livro, intitulado “Theory of Sexual Politics” (“Teoria da Política 

Sexual”), Millett (1970) elabora uma base teórica da qual partem suas análises sociopolíticas e 

literárias, na qual, embasada nas ideias de Max Weber (1864-1920), tece uma perspectiva da 

sociedade ocidental enquanto “patriarcal”: nela, haveria entre os sexos masculino e feminino 

uma relação de dominação e subordinação que seria a ideologia mais penetrante e universal da 

cultura, uma vez que “as áreas militar, industrial, tecnológica, universitária, científica, política 

e das finanças – resumidamente, todas as vias do poder, incluindo a força coercitiva da polícia, 

estão totalmente nas mãos de homens”.  Este sistema de poder seria sustentado, através da 

produção de um consentimento, por uma “política sexual”, presente em todas as esferas da 

sociedade: 

 

A política sexual obtém consentimento através da “socialização” de ambos os 

sexos à regimes patriarcais básicos relativos a temperamento, papel e status. 

Quanto ao status, um assentimento profundo ao preconceito da superioridade 

masculina garante um status superior ao homem, e inferior à mulher. [...] Isto 
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é complementado por um segundo fator, o papel sexual, que decreta um 

consoante e altamente elaborado código de conduta, gestos e atitudes para cada 

sexo. Em termos de atividade, o papel sexual atribui o trabalho doméstico e o 

cuidado com as crianças à mulher, e o restante das conquistas, interesses e 

ambições humanos ao homem. O papel limitado conferido à mulher tende a 

tolhê-la no nível da experiência biológica. Assim, quase tudo o que pode ser 

descrito como atividade distintamente humana, em vez de animal (à sua própria 

forma, animais também dão à luz e cuidam de seus rebentos) é amplamente 

restrito aos homens. (Millett, 1970, p. 26) 

 

O interesse da crítica literária feminista representada pela primeira vez por Millett 

(1970) repousa sobre a cultura e literatura como um todo, abrangendo quaisquer autores, 

gêneros e períodos, pois parte do entendimento de que mulheres e representações culturais de 

mulheres e de gênero são ubíquas. Conforme elabora Catherine Stimpson (1992), essa crítica 

incentiva mudanças e recriações de mapas críticos anteriores a ela, das seguintes formas:  

 

      1 – uma investigação do curso de mulheres enquanto escritoras, quem elas são, como e 

por que escrevem, sua recepção e suas reputações, cunhada por Elaine Showalter de ginocrítica;  

      2 – um mapeamento das representações culturais de gênero, e padrões de masculinidade 

e feminilidade, ao qual Alice A. Jardine deu o nome de ginese;  

      3 – uma análise das relações complexas entre essas representações e os padrões de 

dominação masculina, e a busca pelo apagamento desses padrões;  

      4 – um reconhecimento da falibilidade de outros mapas críticos, pois ignoram ou 

interpretam equivocadamente as mulheres e questões de gênero;  

      5 – um estímulo à observação vigilante dos processos de construção de sentido em 

relação a mulheres e gênero, identificados pela crítica feminista, enquanto ocorrem.  
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Kate Millett retratada na capa da revista estadunidense “TIME”, de 31 de agosto de 1970. Após a popularidade 

despertada pelo lançamento de Sexual Politics, no mesmo ano, a teórica foi denominada pela revista como a “alta-

sacerdotisa do movimento de liberação das mulheres”. 

 



21 
 

Outro reconhecimento essencial a essa crítica, especialmente em seu momento inicial 

nas décadas de 1970 e 1980, é o da exclusão histórica de mulheres das instituições 

organizadoras do academicismo e da cultura – como igrejas e universidades – que haviam 

dominado os estudos literários e retóricos. A necessidade de uma crítica feminista se justifica 

por considerar essa exclusão “prejudicial às mulheres como indivíduos, moralmente injusta e 

socialmente tola” (Stimpson, 1992)13. Os avanços sociais das mulheres em sua conquista de 

direitos, nos séculos XIX e XX, revelaram tal panorama excludente de seres pensantes como 

especialmente inaceitável para a sociedade ocidental moderna:  

 

Entretanto, os processos de modernização foram necessários para a produção de um 

quadro robusto de ideias sobre mulheres que amplamente legitimasse a noção de 

mulheres como seres pensantes. Essas ideias postularam que mulheres eram capazes de 

auto-definição e de uma vida da mente. Certamente a cultivação de uma vida da mente 

é indispensável para a auto-definição. (Stimpson, 1992, p. 254)14  

 

  

Esse novo quadro de ideias estabelecia também um dos mais recorrentes temas dentro 

do feminismo de segunda onda: a tensão decorrente do desejo das mulheres pela produção e 

investigação intelectual, incentivado e cultivado pelas ideias feministas da mulher como ser 

pensante, em colisão direta com as proibições e inibições a esse desejo, que o feminismo 

atribuía a construtos sociais de feminilidade e seus diversos desdobramentos (como a 

compulsoriedade da maternidade). 

 

 

2.3 MOMENTOS DA CRÍTICA FEMINISTA  

 

Ao longo das décadas desde seu surgimento, a crítica feminista passou por diferentes 

fases, ou momentos, em que destinava seu foco a uma perspectiva analítica específica. Esses 

momentos não ocorreram de forma estritamente consecutiva nem são mutualmente exclusivos, 

podendo ocorrer concomitantemente e dialogarem entre si. São eles:  

 

                                                           
13 “According to the logic of the modern, if women could think, they should participate in the institutions that 

organize scholarship and culture. To exclude women harms them as individuals. It is also morally unjust and 

socially stupid.” (Stimpson, 1992, p. 255). 
14 “However, the processes of modernization were necessary for the manufacturing of a sturdy framework of ideas 

about women that broadly legitimated the notion of women as thinking beings. These ideas postulated that women 

were capable of self-definition and of the life of the mind. Indeed, the cultivation of the life of the mind is 

indispensable to self-definition.” (Stimpson, 1992, p. 254)  
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2.3.1 O desafio à diferença  

Este momento consiste essencialmente em uma tarefa histórico-sociológica, crítica e 

pedagógica destinada a provar que diferenças entre os sexos são construções sociais cuja função 

é naturalizar e perpetuar a discriminação e repressão sexual de mulheres. As críticas feministas 

se empenharam em investigar e estudar a historicidade da opressão das mulheres. Sua análise 

do cânone literário era convertida em uma documentação histórica crítica que pretendia elucidar 

como “estruturas masculinas de poder estão inscritas (ou codificadas) dentro da nossa herança 

literária, e as consequências dessas codificações para mulheres – como personagens, como 

leitoras e como escritoras” (Kolodny, 1980)15. Ao abordar a história de mulheres escritoras sob 

a perspectiva da teoria do gênero literário, por exemplo, é observável uma marginalização 

inicial destas à tradição de baladas, mistérios, e posteriormente o romance, no século XVIII. É 

também denunciada a exclusão de mulheres do cânone como um reflexo e uma consequência 

do tratamento dado pela sociedade às mulheres, em vez de uma diferença inata decorrente da 

biologia feminina. Um exemplo pertinente dessa denúncia é a análise sociológica e histórica no 

ensaio Women Who Are Writers In Our Century: One Out of Twelve (Mulheres Que São 

Escritoras Neste Século: Uma em cada Doze), publicado por Tillie Olsen16 em 1972, cujo título 

por si só enfatiza a disparidade estatística de uma mulher para cada onze homens em livros que 

documentam os expoentes literários do século XX. O currículo, desta forma, é analisado e 

criticado como o compêndio guardião dessa herança de diferença sexual.  

 

 

2.3.2 A celebração da diferença  

Partindo do reconhecimento de que mulheres foram social e historicamente construídas 

dentro deste paradigma de diferença sexual – através de sua desvalorização cultural e religiosa, 

o conflito entre o trabalho e a vida familiar, e a falta de educação e letramento para mulheres, 

por exemplo –, um outro momento da crítica feminista busca valorizar as características nos 

escritos de mulheres que derivam dessa diferença, não de forma restritiva ou reducionista, mas 

                                                           
15 “What unites and repeatedly invigorates feminist literary criticism, then, is neither dogma nor method but an 

acute and impassioned attentiveness to the ways in which primarily male structures of power are inscribed (or 

encoded) within our literary inheritance; the consequences of that encoding for women-as characters, as readers, 

and as writers; and, with that, a shared analytic concern for the implications of that encoding not only for a better 

understanding of the past but also for an improved reordering of the present and future. (Kolodny, 1980, p. 511) 
16 Tillie Olsen, cujo romance Tell Me A Riddle (Me Conte Uma Charada) era uma das obras favoritas de Anne 

Sexton, conheceu a poeta em setembro de 1972 em Radcliffe, a universidade para mulheres de Harvard onde as 

duas estudavam na época. Olsen era também admiradora do trabalho de Sexton, a ponto de ter uma foto dela 

exposta na parede sobre sua escrivaninha, junto de figuras literárias de prestígio como Leo Tolstoy e Walt 

Whitman. 
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sim como representações de uma resistência de mulheres a esse desencorajamento social e 

institucionalizado que poderia ter impossibilitado suas produções literárias. “Apesar da 

hostilidade e da indiferença, apesar da ansiedade que essa hostilidade e indiferença engendram, 

as mulheres haviam escrito e falado extensivamente – em gêneros formais e informais, 

respeitados e desprezados” (Stimpson, 1992)17, e o valor dessas produções para a história 

literária estava sendo reconhecido e celebrado como triunfo de uma “diferença feminina” que 

inspirava o ideal feminista de uma identidade afirmativa para mulheres. Porém, não se 

estabelece um consenso entre as críticas feministas no que diz respeito à legitimidade da busca 

por uma “diferença feminina” em textos literários. Para as opositoras dessa busca, uma vez que 

o ato da escrita transmutaria a linguagem para o reino abstrato da literatura – um mundo auto-

regulador que eliminaria as distinções biológicas e sociais entre homens e mulheres –, o foco 

em autoras como mulheres incorreria no risco de criar “um contexto alternativo, uma espécie 

de enclave feminino separado do universo de suposições masculinistas” (Jehlen, 1981)18. 

Contudo, é defendida dentro da crítica feminista a necessidade de que a categoria “mulheres” 

seja estudada em sua distinção da tradição construída dentro de uma supremacia masculina, 

pois há evidências de tradições de mulheres com características próprias. Essas evidências se 

tornam mais convincentes, porém, quando são estudadas dentro de um limite temporal e 

espacial:  

 

Interessantemente, quanto mais historicamente específica for a evidência de diferenças, 

o mais persuasiva ela é. Tradições de mulheres existem. Entretanto, as “diferenças da 

mulher” em relação ao homem emergem mais plausivelmente em um local e um período 

específicos. As “diferenças da mulher” na tradição oral grega diferem das “diferenças 

da mulher” nos romances e poemas modernistas. Quanto mais multiplicarmos o número 

de “diferenças das mulheres”, mais fragmentamos a categoria mulher, e menos 

universal se torna a “voz da mulher”. (Stimpson, 1992, p. 262)19 

 

 

Dessa forma, reconhecem-se as diferenças não só entre as duas categorias sexuais – 

homens e mulheres, classes opressora e oprimida, incluídos e excluídas –, mas também as 

                                                           
17 “Despite enmity and indifference, despite the anxiety enmity and indifference engender, women had written and 

spoken extensively – in formal and informal, respected and despised genres.” (Stimpson, 1992, p. 261) 
18 “They respond to the Archimedean dilemma by creating an alternative context, a sort of female enclave apart 

from the universe of masculinist assumptions.” (Jehlen, 1981). 
19 “Interestingly, the more historically specific the evidence of difference is, the more persuasive it is. Women’s 

traditions do exist. However, a ‘woman’s difference’ from a man emerges most plausibly in a precise time and 

place. The ‘woman’s difference’ in the Greek oral tradition differs from the ‘woman’s difference’ in the modernist 

novel and poem. The more we multiply the number of ‘women’s differences’, the more we fragment the category 

of woman and the less universal ‘a woman’s voice’ becomes.” (Stimpson, 1992, p. 262)  
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inúmeras diferenças, ou “vozes de mulheres”, entre as próprias mulheres, o que leva ao 

momento seguinte da crítica feminista.  

 

 

2.3.3 O reconhecimento das diferenças  

Conforme a multiplicidade de perspectivas de mulheres se tornava mais evidente, 

muitas críticas feministas se dedicaram a refletir sobre o significado dos fatores que localizavam 

essas mulheres na sociedade. O novo foco repousava sobre o significado que o pertencimento 

dessas mulheres a comunidades sociais específicas tinha sobre suas identidades como autoras, 

escritoras e/ou críticas. Esse reconhecimento de diferenças tornou visíveis, se não elucidou 

completamente, as interações complexas entre fatores sociais como raça, classe social ou 

religião entre si e com o fator do gênero. Tornou-se imprescindível para certas críticas a análise 

minuciosa das influências e consequências desses fatores nas mulheres envolvidas com 

literatura, pois o pertencimento a um grupo ou outro teria importância tanto como o gênero já 

reconhecidamente tinha: “Por alguns grupos terem mais poder e prestígio do que outros, as 

mulheres que a eles pertencem terão mais poder e prestígio do que outras mulheres” (Stimpson, 

1992)20. Dessas preocupações formaram-se diferentes comunidades críticas de críticas 

feministas, justificadas por seus pertencimentos a um ou outro grupo marginalizado, como as 

críticas feministas ameríndias ou chicanas, com uma clara prioridade dentro de sua análise 

crítica em combater seu status de minoria marginalizada e tornar suas narrativas sociais mais 

visíveis dentro da comunidade literária maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 “Because some groups have more power and prestige than others, their women will have more power and 

prestige than others.” (Stimpson, 1992, p. 263) 
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3. ‘COMO UM POEMA QUE OBEDECESSE A SI PRÓPRIO’: ASPECTOS DA 

MULHER NA POESIA DE ANNE SEXTON 

 

 

Dentro do corpus literário produzido por Anne Sexton, selecionei três poemas que 

representam tanto as qualidades mais reconhecidas de sua poesia – o aspecto confessional, e 

explorações da mulher enquanto sujeito social em relação com o mundo e com si própria, entre 

outras – quanto momentos ricos para a análise sob uma perspectiva da crítica literária feminista. 

Cada poema foi publicado em um de seus três primeiros livros – após o sucesso da publicação 

de seu terceiro livro, Live or Die, a autora passou a uma nova fase em que experimentou com 

sua forma poética de formas curiosas e complexas, e também frutíferas para análise; contudo, 

acredito ser pertinente restringir meu foco à análise e reflexão a respeito desta fase inicial de 

sua carreira, onde suas representações do sujeito ‘mulher’ interagem entre si de forma a 

coalescerem em um retrato complexo e multifacetado. 

Em um de seus poemas mais famosos e emblemáticos, Sexton parece pincelar um retrato 

preciso tanto de como ela se percebe nas esferas sociais que habita quanto como ela deseja ser 

percebida pelos outros enquanto poeta ou, especificamente, uma mulher poeta. “Her Kind” 

(“Dessa Espécie”) foi publicado em seu primeiro livro, To Bedlam and Partway Back, e era 

frequentemente escolhido como poema introdutório para suas récitas, após Sexton 

dramaticamente anunciar que o poema mostraria ao público que espécie de mulher e que espécie 

de poeta ela era. As traduções dos poemas utilizadas para esta análise são de autoria de Renato 

Marques de Oliveira (OLIVEIRA, 2004) exceto quando notado.  

 

 

HER KIND 

 

 

I have gone out, a possessed witch, 

haunting the black air, braver at night; 

dreaming evil, I have done my hitch 

over the plain houses, light by light: 

lonely thing, twelve-fingered, out of mind. 

A woman like that is not a woman, quite. 

I have been her kind. 

 

I have found the warm caves in the woods, 

filled them with skillets, carvings, shelves, 

closets, silks, innumerable goods; 

fixed the suppers for the worms and the elves: 
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whining, rearranging the disaligned. 

A woman like that is misunderstood. 

I have been her kind. 

 

I have ridden in your cart, driver, 

waved my nude arms at villages going by, 

learning the last bright routes, survivor 

where your flames still bite my thigh 

and my ribs crack where your wheels wind. 

A woman like that is not ashamed to die. 

I have been her kind. 

 

 

 

 

DESSA ESPÉCIE 

 

Saí por aí, bruxa possuída, 

assombrando o negrume do ar, mais ousada de noite; 

sonhando o mal, cumpri meu serviço 

por cima das casas ordinárias, uma por uma: 

coisa solitária, com doze dedos, enlouquecida. 

Uma mulher assim não é bem uma mulher. 

Fui dessa espécie. 

 

Encontrei nos bosques cavernas quentes, 

e as enchi de frigideiras, figuras, prateleiras, 

armários, sedas, coisas mil; 

pus o jantar para os vermes e os duendes: 

ganindo, arrumando o fora do lugar. 

Uma mulher assim é incompreendida. 

Fui dessa espécie. 

 

Já andei em tua carroça, cocheiro, 

acenei meus braços nus às aldeias que passavam, 

aprendendo as últimas rotas brilhantes, sobrevivente 

onde tuas chamas ainda mordem minha coxa 

e minhas costelas estalam onde tuas rodas passam. 

Uma mulher assim não tem vergonha de morrer. 

Fui da espécie dela. 

 

 

A voz poética em “Her Kind” é tanto ativa quanto passiva, ao passo em que incorpora 

o arquétipo da bruxa – utilizado historicamente para estigmatizar e demonizar mulheres que 

não se submetem às expectativas sociais designadas a elas por sociedades patriarcais – e uma 

observadora a contemplar sua própria força criativa sob esse aspecto místico. A bruxa e suas 

ações são primeiramente descritas de forma a evidenciar sua qualidade sobrenatural: 



27 
 

“assombrando o negrume do ar”, “sonhando o mal”, “coisa solitária, com doze dedos, 

enlouquecida”. Estas seriam as características distintas que diferenciariam a bruxa de uma 

mulher comum – ao concluir a estrofe com os versos “Uma mulher assim não é bem uma 

mulher./Fui da espécie dela.”, a voz poética se identifica com a figura extraordinária da bruxa, 

enquanto simultaneamente reconhece a estranheza dessa figura.  

A estrofe seguinte apresenta uma faceta diferente da representação da bruxa. Ela se 

encontra agora em “bosques”, onde encontra “cavernas quentes” – o cenário de um bosque 

remete à figura da natureza, comumente associada na tradição cultural ocidental ao feminino, 

bem como as “cavernas quentes”21 evocam metaforicamente a imagem do órgão sexual 

feminino em si. Ela procede com o ato de preencher as cavernas com “frigideiras, figuras, 

prateleiras,/armários, sedas, coisas mil”, antes de servir o jantar para “os vermes e os duendes” 

– esses elementos lexicais, além das menções a criaturas místicas, remetem às funções 

tradicionalmente associadas a uma dona de casa, que era à época, possivelmente, a ocupação 

da maioria das mulheres nos EUA.  

Ao discorrer sobre seu repentino casamento e a subsequente maternidade que seguiram 

a publicação de seu primeiro livro, Adrienne Rich chama a atenção para a influência que o 

panorama social da época (os EUA nos anos 1950) teve na ocorrência desses eventos em sua 

vida: “esses eram os anos 50 e, em reação à onda anterior do feminismo, mulheres de classe 

média estavam seguindo carreiras de perfeição doméstica, trabalhando para que seus maridos 

se formassem em escolas profissionais, e então aposentando-se para cuidarem de grandes 

famílias”22
 (Rich, 1971). Assim, ser uma mulher naquele período significava uma quase 

inevitável vida centrada no casamento e em cuidados maternos e com a casa.  

A voz poética nos lembra, portanto, que a bruxa está também diretamente ligada às 

funções socialmente designadas a seu gênero: não apenas um ser sobrenatural, ela é também 

uma mulher presa dentro dos papéis normativos de cuidadora da casa e dos outros – 

interpretando os “vermes e duendes” como membros de sua família –, fato que evidentemente 

entra em conflito com sua natureza de forma a torná-la “incompreendida”.  

                                                           
21 “Símbolos psicanalíticos são tipicamente ligados à realidade externa e perceptível, manifestada na proximidade 

do símbolo perceptivamente com o que é significado. Assim, varas, espadas e varinhas se assemelham ao falo; 

túneis, cavernas, casas e caixas têm uma similaridade perceptível com a genitália feminina.” Do Dicionário 

Internacional de Psicanálise, org. Alain de Mijolla. ”Psychoanalytic symbols are typically linked to external, 

perceptual reality, manifest in the closesness of the symbol perceptually toward what is signified. Thus, sticks, 

swords, and wands resemble the phallus; tunnels, caves, houses, boxes have a perceptual similarity to the female 

genitalia.” – International Dictionary of Psychoanalysis, org. Alain de Mijolla 
22 “[...]: these were the ‘50’s, and in reaction to the earlier wave of feminism, middle-class women were making 

careers of domestic perfection, working to send their husbands through professional schools, then retiring to raise 

large families.” (Rich, 1971) 
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O poema se encerra com uma estrofe que parece representar alguma forma de sacrifício, 

retratando a bruxa andando em uma carroça em chamas até sua aparente morte, mas é curioso 

perceber como este evento não parece caracterizá-la como vítima de um destino infeliz ou 

trágico: 

 

Já andei em tua carroça, cocheiro, 

acenei meus braços nus às aldeias que passavam, 

aprendendo as últimas rotas brilhantes, sobrevivente 

onde tuas chamas ainda mordem minha coxa 

e minhas costelas estalam onde tuas rodas passam. 

Uma mulher assim não tem vergonha de morrer. 

Fui da espécie dela. 

 

 

A voz poética aqui denota na bruxa um certo êxtase que não parece intuitivo à situação 

em que ela se encontra. Há a imagem da bruxa acenando seus “braços nus” para as “aldeias que 

passavam”, imagem poética que evoca um tom de liberdade erótica e até desafiadora à cena. 

Ela é então definida como “sobrevivente”, mesmo enquanto seu corpo é consumido pelas 

chamas, concluindo com a afirmação de que “Uma mulher assim não tem vergonha de morrer”. 

A bruxa e a voz poética observadora – podendo ser lidas como extensões da própria Sexton, de 

acordo com o estilo confessional – são retratadas não como vítimas de uma bem-sucedida caça 

às bruxas, mas como detentoras de uma personalidade destemida e orgulhosa que aceita 

plenamente sua própria complexidade e não sucumbe ao peso dela, ou de suas possíveis 

contradições dentro de um paradigma social que impõe restrições severas ao significado de ser 

uma mulher. No caso de Sexton através de “Her Kind”, a mulher em questão está alinhada com 

seu lado criativo, ou “mágico”, e disposta a canalizá-lo em prol de sua própria sobrevivência, 

ainda que isso possa significar paradoxalmente sua morte via imolação. Enquanto a Inquisição 

tentou transformar mulheres em desconformidade com a ordem social da época em exemplos 

negativos a serem evitados, ao executá-las publicamente incendiando seus corpos amarrados a 

estacas (símbolos fálicos, diga-se de passagem), vemos em “Her Kind” uma “espécie” de 

mulher que acena a seus observadores enquanto queima sem qualquer vestígio de vergonha ou 

medo, empunhando com orgulho sua certeza de quem é e de sua capacidade criativa. Como 

afirma Middlebrook: 

 

A subjetividade no poema insiste em uma separação entre uma espécie de mulher 

(louca) e uma espécie de poeta (uma mulher com habilidades mágicas): uma 

duplicidade que expressava o paradoxo da criatividade de Sexton. [...] [O poema] chama 
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a atenção para a diferença entre a dor e a representação da dor, entre a poeta exposta na 

página – irreverente, glamorosa, perspicaz – e a mulher cuja angústia ela conhecia 

intimamente. (Middlebrook, 1991) 

 

 

Sexton novamente compararia sua vocação para a poesia com um exercício de magia 

em “The Black Art” (“A Magia Negra”), poema de seu segundo livro All My Pretty Ones, 

publicado em 1962. A tradução deste poema é de minha autoria, apenas para fins ilustrativos e 

sem intenção ou ambição artística. 

 

THE BLACK ART 

 

A woman who writes feels too much, 

those trances and portents! 

As if cycles and children and islands 

weren't enough; as if mourners and gossips 

and vegetables were never enough. 

She thinks she can warn the stars. 

A writer is essentially a spy.  

Dear love, I am that girl. 

 

A man who writes knows too much, 

such spells and fetiches! 

As if erections and congresses and products 

weren't enough; as if machines and galleons 

and wars were never enough. 

With used fumiture he makes a tree. 

A writer is essentially a crook. 

Dear love, you are that man. 

 

Never loving ourselves, 

hating even our shoes and our hats, 

we love each other, precious, precious. 

Our hands are light blue and gentle. 

Our eyes are full of terrible confessions. 

But when we marry, 

the children leave in disgust. 

There is too much food and no one left over 

to eat up all the weird abundance. 

 

 

 

 

 

 

A MAGIA NEGRA 
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Uma mulher que escreve sente demais, 

tantos transes e agouros! 

Como se ciclos e crianças e ilhas 

não bastassem; como se enlutadas e fofocas 

e legumes nunca bastassem. 

Ela acha que pode alertar as estrelas. 

Uma escritora é em essência uma espiã. 

Meu amor, eu sou essa garota. 

 

Um homem que escreve sabe demais, 

tais encantos e fetiches! 

Como se ereções e congressos e produtos 

não bastassem; como se máquinas e galeões 

e guerras nunca bastassem. 

Com mobília usada ele constrói uma árvore.  

Um escritor é em essência um escroque. 

Meu amor, você é esse homem. 

 

Nunca amando a nós mesmos, 

odiando até nossos sapatos e chapéus, 

nós amamos um ao outro, querido, querida. 

Nossas mãos são azul-claras e gentis. 

Nossos olhos estão cheios de confissões terríveis. 

Mas quando casamos, 

os filhos se vão, com nojo. 

Há comida demais e ninguém sobra 

para abocanhar toda a estranha abundância. 

 

 

É possível observar neste poema uma estrutura que parece refletir sua intenção 

metapoética: uma análise comparativa de mulheres e homens que escrevem. A primeira e a 

segunda estrofe possuem uma simetria semântica e lexical em seus versos, apesar de terem rima 

livre, o que favorece a análise desses versos em justaposição. Os dois primeiros versos de cada 

estrofe iniciam uma reflexão sobre mulheres e homens que tem em comum o hábito de escrever 

acompanhado de sensações de excesso:  

 

Uma mulher que escreve sente demais, 

tantos transes e agouros! 

 

Um homem que escreve sabe demais, 

tais encantos e fetiches! 

A “mulher que escreve” é caracterizada pela voz poética mais uma vez de acordo com 

o arquétipo social atribuído a ela, neste caso especificamente em sua capacidade para sentir 

“demais”, de forma exagerada. A suposta hipersensibilidade emocional das mulheres é 

potencializada naquele grupo das que escrevem, e são apresentados como possíveis reflexos 
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desse estado mental “transes e agouros”. Dado o título do poema, que estabelece para o leitor 

um pano de fundo semântico antes mesmo do primeiro verso, os “transes e agouros” neste verso 

remetem mais uma vez à figura da mulher escritora enquanto ser de capacidades mágicas, neste 

caso as de entrar em transes e ter visões premonitórias (é válido de nota também que a própria 

Sexton experienciava transes em suas consultas com o dr. Martin Orne com alguma frequência).  

Ao caracterizar, em oposição, o “homem que escreve”, a voz poética opta por conferir 

a ele um excesso da capacidade de saber, mais uma vez aderindo ao arquétipo social de gênero 

no qual o homem é associado ao conhecimento pragmático do mundo. O desdobramento dessa 

capacidade, por sua vez, vem refletido em “encantos” – curiosamente, um léxico também 

associado semanticamente à magia – “e fetiches”, em uma escolha lexical deliciosamente 

inesperada por parte de Sexton, remetendo à potência sexual masculina em sua função 

imaginária. Com o par “encantos e fetiches”, é possível entender o caráter do “homem que 

escreve” como detentor tanto do poder mágico associado à escrita como do poder, ou desejo, 

sexual associado principalmente ao gênero masculino.  

Os versos terceiro, quarto e quinto das estrofes em simetria passam a listar elementos 

associados à vida da mulher e do homem: 

 

Como se ciclos e crianças e ilhas 

não bastassem; como se enlutadas e fofocas 

e legumes nunca bastassem. 

Como se ereções e congressos e produtos  

não bastassem; como se máquinas e galeões 

e guerras nunca bastassem. 

 

Na primeira estrofe, os elementos lexicais listados pela voz poética são distintamente 

femininos: “ciclos” possivelmente se referindo aos ciclos menstruais; “crianças”, palavra que 

pode ser interpretada como referente a filhos e filhas na infância, e o cuidado dispensado a eles 

principalmente pela mãe; “enlutadas”, que parece evocar a cultura de carpideiras, em sua 

maioria mulheres, que são contratadas para lamentarem a morte de pessoas em seus funerais23; 

e “legumes” remetendo ao fato da mulher adulta da época ser habitualmente responsável pelo 

preparo de refeições para a família (e algumas vezes também pelo cultivo dos alimentos 

envolvidos nesse preparo), como a bruxa em “Her Kind”. O item que não parece ser 

necessariamente associado ao feminino são as “ilhas”, que podem referir-se a um fato da 

infância de Sexton (ver página 7), ou apenas funcionarem como um símbolo metafórico de 

isolamento e solidão, que a “mulher que escreve” poderia vivenciar em sua condição específica. 

Ela, afirma a voz poética em relação aos dois primeiros versos, “sente demais” por possuir esse 

                                                           
23 Este e vários outros poemas de All My Pretty Ones também parecem tematizar o luto; os pais de Sexton 

haviam falecido entre o lançamento de To Bedlam And Partway Back e deste livro. 
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aspecto criativo, além de – ou apesar de – estar imersa em um contexto que deveria ser 

suficiente para a composição de sua identidade, contexto esse que é descrito através de 

elementos listados de forma objetiva e sem comentários específicos sobre a função de cada um.  

Ao contexto do “homem que escreve” é retomada uma ideia semelhante de excesso, 

com itens representativos do imaginário social associado à masculinidade: “ereções”, 

mencionado logo após “fetiches”, reforça de forma explícita a ideia da potência sexual 

masculina; “congressos” remete à posição do homem naturalizada na esfera política e 

institucional da sociedade (o sufrágio feminino, objetivo principal da primeira onda feminista, 

havia sido conquistado há poucas décadas)24; “produtos” e “máquinas” parecem se referir à 

economia pós-revolução industrial já em vigor na época, na qual mulheres puderam – e 

precisaram – trabalhar operando máquinas em fábricas por um breve momento durante a 

Segunda Guerra Mundial, mas que rapidamente foi repopulada por homens ao fim da guerra, 

em concomitância com um reforço social da cultura de mulheres como donas-de-casa.25 Por 

fim, “galeões e guerras” representam o aspecto bélico da masculinidade, experienciado também 

à época de forma mais extrema na então-recente Segunda Guerra Mundial e na controversa 

Guerra do Vietnã.  

Os três versos finais de cada estrofe, mantendo a simetria poética, seguem afirmando as 

diferenças contrastantes entre mulher e homem:  

 

Ela acha que pode alertar as estrelas. 

Uma escritora é em essência uma 

espiã. 

Meu amor, eu sou essa garota. 

Com mobília usada ele constrói uma 

árvore.  

Um escritor é em essência um 

escroque. 

Meu amor, você é esse homem. 

 

                                                           
24 “A ala moderada do movimento sufrágico americano se tornou a Liga das Mulheres Eleitoras. [...] Na onda de 

legislações de reforma e bem-estar social do século XX, a emancipação das mulheres provavelmente desempenhou 

um papel e teve efeitos práticos: o que é perturbador é que não teve mais efeitos. Como a opinião pública, 

juntamente com práticas partidárias (e a crescente reticência das mulheres em face de ambos), alinharam-se para 

prevenir a candidatura ou eleição a cargos públicos para mulheres, o voto se tornou cada vez mais sem sentido 

conforme as reações a ele se estabeleciam. O preconceito contra o emprego de mulheres (um grupo de 

trabalhadoras ainda geralmente fora do movimento sindicalista) cresceu durante a Depressão e se repetiu 

novamente após a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1950 o antifeminismo culminou em um deveras sólido 

sentimento de oposição à participação de mulheres na vida pública. A onda de popularidade do Movimento das 

Mulheres estava totalmente esvaziada na época. “Feminista” havia se tornado um termo ofensivo.” (Millett, 1973, 

p. 83) 
25“Recentemente, alguns estudos começaram a explorar as tendências conservadoras que operaram entre 1930 e 

1960, causando uma deterioração no status econômico e educacional das mulheres americanas. Isto é atribuído a 

uma reação pós-guerra, uma animosidade conservadora ou anti-comunista aos experimentos soviéticos ou de outra 

origem socialista, em uma situação econômica na qual mulheres são exploradas como força de trabalho reserva, 

periodicamente e amplamente expurgadas de seus empregos e, quando reintroduzidas neles, confinadas em seus 

níveis mais baixos e, por fim, à ideologia da ‘alta domesticidade’.” (Millett, 1973, p. 177) 
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Tendo em vista a caracterização da “mulher que escreve” até aqui, em seu dom para a 

magia e premonições, Anne Sexton aprofunda esse retrato nos versos finais da primeira estrofe 

afirmando que ela “acha que pode alertar as estrelas”. As estrelas em questão evocam tanto os 

elementos do ar e da noite, já explorados anteriormente em “Her Kind” no vôo da bruxa, quanto 

uma forma (já comum na época) de prever o futuro: a astrologia e sua aplicação em horóscopos, 

empregando uma forma de “leitura” dos corpos celestes.26 Contudo, sob essa perspectiva, esse 

verso exerce uma inversão poética curiosa: em vez de utilizar as estrelas como fonte de 

divinação e derivar assim informações delas, a mulher já sabe algo  – possivelmente negativo, 

e portanto digno de alerta – sobre o futuro, e pretende comunicar isso às próprias estrelas. Dado 

que ela apenas “acha” que pode transmitir esse alerta, a modalidade relativa a essa capacidade 

ecoa a personagem Cassandra, da mitologia grega: uma mulher dotada do poder de saber o 

futuro, e condenada pelos deuses a nunca ser acreditada em suas profecias. É possível, assim, 

indagar se a mulher apenas “acha” que pode comunicar seu alerta às estrelas pois, na prática, 

seria descreditada em sua capacidade de fazê-lo. Por sua vez, no verso em simetria a este na 

segunda estrofe, a habilidade conferida ao homem é paradoxal: “construir” uma árvore, cuja 

criação é apenas possível através da natureza, através de “mobília usada”, que comumente é o 

produto da madeira extraída da árvore já derrubada. Este aspecto do “homem que escreve” 

associa à sua habilidade criativa, portanto, uma tentativa de apoderar-se da força da natureza 

capaz de gerar uma árvore, e fazendo-o através não só de mais um “produto”, mas de uma 

versão já degradada deste produto, e cuja existência só foi possível através da destruição de 

uma árvore.  

Após as descrições até então elaboradas, a voz poética parece realizar uma síntese da 

natureza essencial de cada um. No verso “Uma escritora é em essência uma espiã”, a afirmação 

vem de forma categórica, sem modalizações, e a comparação com uma espiã se aplica tanto ao 

contexto sociopolítico da época (a Guerra Fria nos anos 1960, travada principalmente através 

da espionagem, era um tópico em voga) quanto às reflexões de gênero apresentadas em relação 

à mulher enquanto escritora – dotada de poderes mágicos e premonitórios, que também 

provocam nela uma sensação de excesso somados a outros aspectos de seu contexto enquanto 

mulher –, talvez uma espécie de “espiã” dentro de seu gênero. O ato de construir uma árvore 

através do uso de um material criado através da destruição dela, também, parece ser valorado 

                                                           
26 No livro póstumo Words for Dr. Y (Palavras para o Doutor Y), publicado em 1978, uma das seções consiste em 

poemas nos quais Sexton experimentou com previsões diárias de horóscopos, intitulada “Scorpio, Bad Spider, Die: 

The Horoscope Poems” (“Escorpião, Aranha do Mal, Morra: Os Poemas do Horóscopo”) Anne Sexton, nascida 

em 9 de novembro, nasceu sob o signo de Escorpião. 
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no verso equivalente da segunda estrofe, no qual a natureza essencial do homem é definida 

como a de um “escroque”, alguém de caráter duvidoso e que busca vantagens indevidas em 

detrimento dos outros através de seu comportamento trapaceiro. 

Há também, nos versos finais de cada estrofe, um reconhecimento da voz poética: ela 

se identifica com a “mulher que escreve”, curiosamente aqui definida como “garota” – 

lembrando que mulheres e crianças eram consideradas até o início do século XX da mesma 

classe em termos de cidadania, ambos grupos de pessoas pertencentes aos legítimos cidadãos, 

homens –, e se refere a um interlocutor pelo vocativo afetuoso “meu amor”, que é identificado 

como o “homem” descrito na segunda estrofe.  

Após os contrastes apresentados nas duas primeiras estrofes, a terceira e última estrofe 

tenta estabelecer um ponto de conciliação entre a mulher e o homem escritores, ao passo em 

que a voz poética descreve o que eles possuem em comum e a relação sentimental entre os dois:  

 

Nunca amando a nós mesmos, 

odiando até nossos sapatos e chapéus, 

nós amamos um ao outro, querido, querida. 

Nossas mãos são azul-claras e gentis. 

Nossos olhos estão cheios de confissões terríveis. 

Mas quando casamos, 

os filhos se vão, com nojo. 

Há comida demais e ninguém sobra 

para abocanhar toda a estranha abundância. 

 

Os três primeiros versos aprofundam o retrato psicológico dos dois sujeitos: ainda que 

separados por elementos contrastantes e talvez até mesmo contraditórios que constituem suas 

identidades individuais, ambos nutrem o mesmo sentimento de auto-ódio, que seria 

supostamente constante em suas vidas (evidenciado pela escolha do advérbio em “Nunca 

amando a nós mesmos”) e que se desdobra até mesmo em um ódio por seus “sapatos e chapéus” 

– itens de vestuário associados a ambos os sexos, reforçando assim a semelhança entre a mulher 

e o homem neste momento do poema. A contrapartida deste ódio persistente seria, 

discutivelmente, seu sentimento oposto: o amor que os dois sentem um pelo outro, enfatizado 

pelos vocativos “querido, querida” que fecham o terceiro verso. Esta declaração do amor entre 

a mulher e o homem – que parte da voz poética, associada até aqui à mulher – parece representar 

uma manifestação da ideia de que eles seriam complementares um ao outro, um reconhecimento 

que permite a exposição do que eles possuem ou exibem em comum, no lugar do foco em suas 

diferenças.  
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Somos então apresentados a uma caracterização interessante no par de versos seguinte, 

que parece romper com a harmonia só recentemente sugerida entre a mulher e o homem.  No 

verso “Nossas mãos são azul-claras e gentis” é sugerido que os membros responsáveis pelo ato 

da escrita são iguais para a mulher e o homem; a escolha da cor “azul-claro” pode sugerir tanto 

uma leve melancolia (dada a associação da cor azul na cultura anglófona com sentimentos de 

tristeza ou depressão) quanto uma reflexividade, própria de e propícia a quem se dedica à 

escrita, quando remetente à cor do céu limpo27. O adjetivo “gentil”, associado às mãos, e após 

a afirmação do amor entre os escritores/poetas, pode possuir conotações afetivas e até mesmo 

eróticas. No verso seguinte, entretanto, a harmonia até então sugerida se rompe: “Nossos olhos 

estão cheios de confissões terríveis.”. Os olhos podem representar tanto a inteligência, ou 

capacidade de compreensão do mundo, quanto a essência espiritual dos sujeitos28, e a escolha 

da palavra “confissões” aqui – especialmente adjetivada de forma negativa e intensa como 

“terríveis” – é interessante em pelo menos duas formas. Podemos interpretar as “confissões” 

em questão como os reconhecimentos da mulher e do homem escritores, apresentados nas 

estrofes anteriores, sobre suas identidades essencialmente distintas, e que não seriam 

“confessados” por eles próprios um ao outro, de forma a talvez preservar o sentimento de 

“amor” descrito anteriormente; e o léxico “confissões”, dentro da obra de Anne Sexton, é 

claramente evocativo do seu estilo poético – cujo caráter “confessional” foi caracterizado de 

forma ambivalente pela crítica literária da época, e pela própria poeta.29  

                                                           
27 A cor azul é definida pelo A Dictionary of Symbols, de Juan Eduardo Cirlot, como simbólica da faculdade do 

pensamento: “Assim, Jolan de Jacobi, em seu estudo da psicologia Jungiana, diz em tantas palavras: ‘A 

correspondência das cores às funções respectivas varia com culturas e grupos diferentes e até mesmo entre 

indivíduos; como uma regra geral, contudo... azul, a cor da atmosfera rarefeita, do céu claro, significa o pensar.’ 

[...]  Os símbolos mais importantes derivados dos princípios supracitados são: [...] o azul claro com o céu e o dia, 

e com o mar calmo [...]” (Cirlot, 1971). No original: “Thus, Jolan de Jacobi, in her study of Jungian psychology, 

says in so many words: ‘The correspondence of the colours to the respective functions varies with different cultures 

and groups and even among individuals; as a general rule, however, . . . blue, the colour of the rarefied atmosphere, 

of the clear sky, stands for thinking; [...]The most important of the symbols derived from the foregoing principles 

are these: [...] light blue with the sky and the day, and with the calm sea […]”. 
28 “A essência da questão envolvida aqui é contida na afirmação de Plotino que o olho não poderia enxergar o sol 

se, de certa forma, não fosse ele próprio um sol. Dado que o sol é a fonte de luz e que a luz é simbólica da 

inteligência e do espírito, então o processo de ver representa um ato espiritual e simboliza a compreensão.” (Cirlot, 

1971) No original: “The essence of the question involved here is contained in the saying of Plotinus that the eye 

would not be able to see the sun if, in a manner, it were not itself a sun. Given that the sun is the source of light 

and that light is symbolic of the intelligence and of the spirit, then the process of seeing represents a spiritual act 

and symbolizes understanding.” 
29Maxine Kumin, em um ensaio sobre seu relacionamento com Anne Sexton, afirmou: “A obra de Sexton 

rapidamente se tornou um ponto de disputa no qual facções opostas duelavam na imprensa, em encontros literários, 

e nos refúgios das salas de aula universitárias. [...]  Por algum tempo, parecia que psiquiatras por todo o país 

estavam recomendando a seus pacientes os livros de Anne, como se eles pudessem fornecer um bálsamo de Gileade 

para todas as pessoas perturbadas. Apesar de ela se sentir confortada e estimulada por saber que seus poemas se 

projetavam além da esfera usual das belle lettres, ela sentia uma ambivalência considerável sobre os tópicos de 

sua poesia. Acusada de exibicionismo, ela estava determinada a ser ainda mais extravagante; todavia, a puritana 
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Enquanto homem e mulher que se “amam”, apesar de suas diferenças, seria natural de 

acordo com a ordem social da época que houvesse uma união matrimonial, e Sexton tematiza 

a instituição social do casamento de forma breve e incisiva nos versos finais do poema. O 

casamento é mencionado em um único verso (“Mas quando nos casamos,”), em oposição à 

suposta harmonia atingida nos versos anteriores da estrofe em questão; no verso seguinte, 

ocorre uma reação ao casamento, na forma de “filhos” que abandonam o casal, “com nojo”. Por 

fim, a cena do núcleo familiar é pontuada pelo casal em isolamento, com uma refeição farta que 

não é consumida pois “ninguém sobra” para consumi-la.  A quantidade excessiva de comida 

retoma a ideia do excesso que é explorada nas duas primeiras estrofes; ao casarem-se, a mulher 

e o homem escritores somam seus excessos que buscam conciliar através dos elementos que 

compartilham (como o auto-ódio e o amor que sentem um pelo outro), mas essa união 

matrimonial é corrompida pelo abandono dos filhos enojados com ela – em uma inversão 

curiosa do muito mais corriqueiro abandono parental – além de ser a única menção no poema 

a filhos associados ao casal, pois “crianças” já haviam sido associadas à mulher que escreve. O 

desfecho do poema deixa claro o fracasso da conciliação em lidar com as condições excessivas 

de cada escritor, que está claro a este ponto ser relativa a seus papéis de gênero dentro da 

sociedade em que se encontram. Suas abundâncias – possivelmente uma representação 

metafórica de seus potenciais criativos em conflito com seus contextos de gênero, e com seu 

próprio desconforto em relação a suas identidades – permanecem intocadas, como comida em 

um banquete abandonado, sem que sua natureza “estranha” encontre qualquer explicação ou 

racionalização por parte da voz poética, pois não há mais ninguém para interagir com elas. Os 

próprios mulher e homem que escrevem – os poetas – parecem ter deixado o recinto, assim 

como a voz poética deixa o poema a partir de seu fim. 

Em 1962, após a publicação de All My Pretty Ones e o sucesso crítico e de público que 

seguiu o livro, Anne Sexton havia estabelecido publicamente a sua imagem enquanto uma 

mulher “auto-criada na voz em primeira pessoa de sua poesia”, algo que a impulsionava a seguir 

em uma direção criativa nova com seu livro seguinte. De acordo com Middlebrook, 

                                                           
severa que se escondia dentro dela sofria por e lamentava o rótulo de ‘poeta confessional’.”(Kumin, 1981) 

“Sexton's work rapidly became a point of contention over which opposing factions dueled in print, at literary 

gatherings, and in the fastnesses of the college classroom. [...] For a time, it seemed that psychiatrists all over the 

country were referring their patients to Anne's work, as if it could provide the balm in Gilead for every troubled 

person. Even though it comforted and nurtured her to know that her poems reached beyond the usual sphere of 

belles lettres, she felt considerable ambivalence about her subject matter. Accused of exhibitionism, she was 

determined only to be more flamboyant; nevertheless, the strict Puritan hiding inside her suffered and grieved over 

the label of "confessional poet." 
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O público encontrava-se com aquela voz vívida na página impressa ou nas 

vocalizações maravilhosas e guturais de Sexton em suas récitas. Contudo, a 

versão publicada dela própria não era mais o “eu” da busca viva da poeta por 

palavras e ritmos. Este dilema de identidade se punha claramente diante de 

Sexton no ano novo, enquanto ela passava horas fumando e enrolando seu 

cabelo com os dedos, oscilando entre a cruz – tentar escrever poemas – e a 

espada – tentar escrever poemas que não soassem como os que ela já havia 

escrito.30 (Middlebrook, 1991, p. 166) 

 

Entre seus esforços para desenvolver sua voz poética em novas direções, a poeta também 

passou a se interessar pela ideia de escrever para o teatro. Sua primeira tentativa de incursão na 

dramaturgia se tornou The Cure (A Cura), peça cuja protagonista era uma mulher perturbada 

pela memória culposa de haver fugido de casa quando criança, na noite em que sua família 

morreria em um incêndio. Daisy, a primeira personagem de Sexton para o teatro, busca auxílio 

à sua angústia com um psiquiatra e um padre e, sem sucesso em mitigar seu sofrimento, comete 

suicídio ao fim da peça. Anos após esta primeira tentativa, a ideia amadureceria até formar a 

peça “Mercy Street”, que seria encenada pela primeira vez em outubro de 1969, no American 

Place Theatre em Nova Iorque.  

Das reflexões acerca da personagem Daisy, Sexton escreveu “Consorting with Angels” 

(“Na Companhia de Anjos”), que seria publicado em Live or Die em 1966. Como vários dos 

poemas nesse livro, este poema possui versos livres, e se assemelha de certa forma ao monólogo 

de uma personagem em alguma narrativa ficcional – tendo sido inspirado em um monólogo de 

Daisy em rascunhos iniciais de The Cure, e recitado com pausas e entonações dramáticas para 

seu efeito máximo por Sexton em suas récitas.    

 

 

CONSORTING WITH ANGELS 

 

I was tired of being a woman, 

tired of the spoons and the pots, 

tired of my mouth and my breasts, 

tired of the cosmetics and the silks. 

There were still men who sat at my table, 

circled around the bowl I offered up. 

The bowl was filled with purple grapes 

and the flies hovered in for the scent 

                                                           
30 “Audiences encountered that vivid speaker on the printed page or in Sexton’s marvelous, throaty vocalization 

at readings. Yet the published version of herself was no longer the “I” of the poet’s living pursuit of words and 

rhythms. This conundrum of identity lay vividly before Sexton in the new year, while she spent hours smoking 

and twirling her hair with a forefinger, steering between the rock – trying to write poems – and the hard place – 

trying to write poems that didn’t sound like poems she had already written.” 
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and even my father came with his white bone. 

But I was tired of the gender of things. 

 

Last night I had a dream 

and I said to it . . . 

"You are the answer. 

You will outlive my husband and my father." 

In that dream there was a city made of chains 

where Joan was put to death in man's clothes 

and the nature of the angels went unexplained, 

no two made in the same species, 

one with a nose, one with an ear in its hand, 

one chewing a star and recording its orbit, 

each one like a poem obeying itself, 

performing God's functions, 

a people apart. 

 

"You are the answer," 

I said, and entered, 

lying down on the gates of the city. 

Then the chains were fastened around me 

and I lost my common gender and my final aspect. 

Adam was on the left of me 

and Eve was on the right of me, 

both thoroughly inconsistent with the world of reason. 

We wove our arms together 

and rode under the sun. 

I was not a woman anymore, 

not one thing or the other. 

 

O daughters of Jerusalem, 

the king has brought me into his chamber. 

1 am black and I am beautiful. 

I've been opened and undressed. 

I have no arms or legs. 

I'm all one skin like a fish. 

I'm no more a woman 

than Christ was a man. 

 

February 1963 

 

 

NA COMPANHIA DE ANJOS 

 

Eu estava farta de ser mulher, 

farta das colheres e das panelas, 

farta da minha boca e dos meus seios, 

farta dos cosméticos e das sedas. 

À minha mesa ainda havia homens, 
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ao redor da tigela que eu ofertava. 

A tigela estava repleta de uvas purpúreas, 

e as moscas pairavam por causa do aroma 

e até meu pai veio com seu osso branco. 

Mas eu estava farta do gênero das coisas. 

 

Ontem à noite tive um sonho 

e disse-lhe ... 

"Tu és a resposta, 

Tu viverás mais que meu marido e meu pai." 

Nesse sonho havia uma cidade feita de correntes 

onde Joana foi dada à morte em roupas de homem 

e onde a natureza dos anjos não se explicava, 

nenhum da mesma espécie, 

um com um nariz, outro com uma orelha na mão, 

um mascando uma estrela e gravando sua órbita, 

cada qual como um poema que obedecesse a si próprio, 

executando as funções de Deus, 

um povo à parte. 

 

"Tu és a resposta", 

disse eu, e entrei, 

deitando-me nos portões da cidade. 

Então fui presa com correntes 

e perdi meu gênero comum e meu aspecto final. 

Adão estava à minha esquerda 

e Eva à minha direita, 

ambos de todo inconsistentes com o mundo da razão. 

Entrelaçamos os braços 

e galopamos sob o sol. 

Eu já não era mulher, 

nem uma coisa nem outra. 

 

Oh filhas de Jerusalém, 

o rei me trouxe para seus aposentos. 

Sou negra e sou bela. 

Fui aberta e despida. 

Não tenho braços nem pernas. 

Sou uma só pele, como peixe. 

Sou tão mulher 

quanto Cristo era homem. 

 

 

fevereiro de 1963 

   

A voz poética se identifica desde o início como uma mulher. O primeiro verso expõe a 

força motora ou inspiração por trás da reflexão no poema: esta voz está “farta de ser mulher”. 

As razões para essa sensação – sendo “farta” um adjetivo relativo ao cansaço decorrente de 
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algo, ou alguma atividade, de natureza repetitiva e exaustiva – são então listadas nos três versos 

seguintes: “colheres”, “panelas”, “minha boca”, “meus seios”, “cosméticos” e “sedas”, todos 

itens associados – na época da publicação do poema, e ainda hoje – ao campo semântico do 

tradicionalmente feminino. Esta voz, assim como a bruxa em “Her Kind” (que também 

menciona “sedas” como parte de seu contexto) e a mulher que escreve em “The Black Art”, 

ainda se encontra presa ao papel social de seu gênero, incluindo sua domesticidade compulsória 

(“colheres”, “panelas”), sua aparência feminina cuidadosamente cultivada através de 

“cosméticos” e “sedas”31, e seu próprio corpo – representado por sua “boca” e “seios” – também 

associado ao que lhe causa a exaustão em ser mulher. Os versos seguintes expandem o escopo 

da cena vivida pela voz poética: ela se encontra em uma “mesa”, acompanhada “ainda” por 

“homens” que estão “ao redor da tigela que eu ofertava”. A tigela em questão – símbolo já 

utilizado por Sexton em outros poemas, e também simbólico da genitália feminina – se encontra 

“repleta de uvas purpúreas”, em uma descrição até então quase idealizada de uma refeição, que 

é complexificada pelas “moscas” que são atraídas à cena “por causa do aroma”. É notável que 

não se especifica a origem do “aroma”. As moscas enquanto insetos que procuram por matéria 

em decomposição podem ser associadas à ideia de uma busca incessante32, além de sua presença 

poder ser interpretada como sinal de podridão ou putrefação, ideia que é associada à destruição 

de um estado de coisas e a transição para uma nova forma de existência33. Há então a menção 

ao pai de Sexton, cuja morte havia também inspirado alguns poemas de All My Pretty Ones, 

diferenciado dos outros homens à mesa ao portar um “osso branco” – deste verso é possível 

depreender um tom sobrenatural da cena, caso a figura do pai seja de caráter espectral ou 

                                                           
31 Anne Sexton era descrita como uma mulher alta, esguia e sempre muito bem-vestida, com um visual que a 

destacava entre seus poetas contemporâneos – e especialmente suas poetas contemporâneas. De acordo com 

Maxine Kumin, “Anne Sexton, como me lembro dela em nosso primeiro encontro no fim do inverno de 1957, era 

alta, de olhos azuis, impressionantemente magra, seu cabelo cuidadosamente penteado e decorado com flores, seu 

rosto meticulosamente maquiado, parecia uma modelo dos pés à cabeça. [...] Brincos e pulseiras, perfume francês, 

saltos altos, e a mesma cor brilhante nos lábios e unhas a ornamentavam, todas sofisticações intimidadoras na 

atmosfera de giz-e-sapatos-enlameados do Centro de Educação Adulta de Boston, onde estávamos matriculadas 

na oficina de poesia de John Holmes.” (Kumin, 1981) “ANNE SEXTON as I remember her on our first meeting 

in the late winter of 1957, tall, blue-eyed, stunningly slim, her carefully coifed dark hair decorated with flowers, 

her face skillfully made up, looked every inch the fashion model. And indeed she had briefly modeled for the Hart 

Agency in Boston. Earrings and bracelets, French perfume, high heels, matching lip and fingernail gloss bedecked 

her, all intimidating sophistications in the chalk-and-wet-overshoes atmosphere of the Boston Center for Adult 

Education, where we were enrolled in John Holmes's poetry workshop.” 
32“Incomodando, zoando, mordendo sem parar, as moscas são seres insuportáveis. Elas se multiplicam sobre o 

apodrecimento e a decomposição, carregam os piores germes de doenças e desafiam qualquer proteção: elas 

simbolizam uma busca incessante.” (Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, “Dicionário de Símbolos”, 1982, trad. 

Vera da Costa e Silva, p. 748)  
33“A redução da matéria à poeira ou à podridão simboliza a destruição da natureza antiga e o renascimento em 

uma nova maneira de ser, capaz de produzir novos frutos.” (Chevalier e Gheerbrant, 1982, trad. Vera da Costa e 

Silva, p. 748) 
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fantasmagórico, segurando seu próprio osso (ideia que também se associa à presença das 

moscas). O último verso da primeira estrofe significa novamente para o leitor o estado 

emocional que permeará o poema todo: uma voz poética “farta do gênero das coisas” (sendo 

este o único poema na sua obra em que Sexton utiliza, de forma explícita, a palavra “gênero” 

enquanto reflete poeticamente sobre o tema). 

Um dos universos semânticos mais recorrentes na poesia de Sexton, a mitologia cristã 

rapidamente se materializa nas imagens evocadas pela estrofe seguinte, que inicia a narrativa 

graciosamente surreal de um “sonho” tido pela mulher/voz poética na noite anterior. A este 

sonho, como uma entidade em si próprio, ela profere “Tu és a resposta,/Tu viverás mais que 

meu marido e meu pai.”. Se lido de forma intertextual com a caracterização da mulher escritora 

em “The Black Art”, neste momento observamos uma realização da identidade dessa mulher 

enquanto ser místico de poderes mágicos (simbólicos do potencial criativo/poético), que tanto 

identifica no sonho uma realidade digna de ser considerada “a resposta” quanto profetiza um 

futuro sólido e duradouro para esta realidade, que prolongaria-se para além das vidas dos dois 

homens que possivelmente seriam os mais relevantes em sua vida (“meu marido e meu pai”).  

A cena onírica descrita em seguida se passa em uma “cidade feita de correntes”, local 

“onde Joana foi dada à morte em roupas de homem”. A heroína e mártir francesa do século XV 

Joana D’Arc, conhecida por seu papel militar na Guerra dos Cem Anos34
 – e por frequentemente 

utilizar roupas militares masculinas, além de alegar ter recebido visões de entidades cristãs 

como o Arcanjo Miguel e Santa Catarina de Alexandria para que apoiasse o então-rei Charles 

VII na Guerra –, foi sentenciada à morte por imolação enquanto amarrada a um pilar, após um 

julgamento notoriamente injusto que a penalizou de forma arbitrária (a ponto de a própria Igreja 

Católica reexaminar o julgamento e declará-la inocente e uma mártir, em 1456). É evidente que 

as referências a mulheres descritas por Sexton nos poemas anteriormente analisados culminam, 

de certa forma, no que a figura histórica de Joana D’Arc representa, enquanto mulher que 

corajosamente se empenhou em atividades consideradas exclusivamente masculinas – a guerra, 

da qual participou inclusive aderindo à indumentária masculina – além de afirmar ter poderes 

espirituais de comunicação com o divino, e que foi executada injustamente ao ser queimada 

viva enquanto presa a uma estrutura fálica.  

                                                           
34 “Guerra dos Cem Anos foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453 pela Casa Plantageneta, governantes 

do Reino da Inglaterra, contra a Casa de Valois, governantes do Reino da França, sobre a sucessão do trono francês. 

Cada lado atraiu muitos aliados para a guerra.” (GUERRA DOS CEM ANOS, Wikipedia. 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Cem_Anos> Acesso em: 27 nov. 2018.)] – 
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A cidade sendo aqui desenhada pela voz poética é, portanto, de natureza sagrada, o que 

é confirmado nos versos seguintes. Sexton passa a construir uma metáfora instigante: a cidade 

é povoada por anjos cuja “natureza” foge à explicação, cada um deles distinto dos outros, até 

mesmo na anatomia (“um com um nariz, outro com uma orelha na mão”). Um deles está 

“mascando uma estrela e gravando sua órbita” – a imagem da estrela sendo retomada, mas desta 

vez em um uso surreal e, de certa forma, descontraído, ao passo em que o corpo celeste é 

“mascado” pelo anjo como um chiclete35. Os anjos enquanto metáfora são revelados no décimo-

primeiro verso desta estrofe, comparados pela voz poética em suas identidades múltiplas e 

singulares à poemas: “cada qual como um poema que obedecesse a si próprio”. A poesia para 

Sexton, além de um canal de expressão e exegese de sua psicologia pessoal, já havia sido 

definido como algo mágico – mas aqui ela toma a forma de entidades cristãs protetoras, anjos 

idiossincráticos com naturezas próprias que não necessitam de explicação, pois poemas só 

devem obedecer à sua própria lógica. Assim, os anjos seguem “executando as funções de 

Deus,/um povo à parte.”, assim como a obra da poeta até então se diferenciava da poesia de 

seus contemporâneos através de suas marcas autorais e do estilo próprio que ela aprimorava a 

cada livro, sem se adequar a convenções ou padrões literários que ferissem sua intenção autoral 

e originalidade.  

Através da repetição “Tu és a resposta” no primeiro verso da segunda estrofe, Sexton 

reafirma sua crença no “sonho”, assim como confere à frase um certo hipnotismo, como se 

fosse parte de um encantamento. A voz poética então deixa seu papel, até aqui passivo, de 

observadora do sonho, e passa a integrá-lo ao adentrar a cidade, porém não em seu corpo ou 

forma original. Ela deita-se sobre os portões, onde é “presa com correntes” e sofre uma 

transformação na qual perde seu “gênero comum” e “aspecto final”. É mais um momento de 

sacrifício paradoxal, já visto anteriormente em “Her Kind”: para ter de fato acesso ao local 

idílico e surreal, ou o “sonho”, que representa a “resposta” para sua aflição existencial em ser 

mulher, a voz poética deita-se sobre os portões – representativos de fronteiras ou limiares – e 

transfigura-se em uma criatura sem gênero, libertada através de correntes, e de encontro com 

uma identidade totalmente distinta e nova. Os elementos cristãos se fazem presentes mais uma 

vez, de forma a reforçar o caráter paradisíaco da cidade, quando é descrito que Adão e Eva 

estão dos lados esquerdo e direito da voz poética – ela se encontra entre o primeiro homem e a 

primeira mulher, de acordo com a mitologia cristã, algo também simbólico de sua libertação de 

                                                           
35 O chiclete teve sua popularidade revigorada na Segunda Guerra Mundial, pois era parte dos alimentos oferecidos 

pelo Exército Americano aos soldados, que o utilizavam também como moeda de troca com os habitantes locais. 

CHEWING GUM, Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/Chewing_gum> Acesso em: 27 nov. 2018. 
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seu gênero –, e ela reconhece que as figuras bíblicas estão ambas “de todo inconsistentes com 

o mundo da razão”. Dado o mito cristão do “pecado original”, onde Eva – seduzida pela 

serpente – convence Adão a ingerir com ela o fruto proibido da Árvore do Conhecimento, este 

verso indica que o Adão e Eva acompanhando a voz poética encontram-se num estado anterior 

ao “pecado original”; portanto, estão ainda em estado de plenitude, e não maculados pela 

apropriação do conhecimento, ou pela “razão”. Seguindo este reconhecimento, em mais uma 

cena surreal remetente ao ar e ao voo, as três figuras entrelaçam seus braços e “galopam” sob o 

sol. Como observa a acadêmica feminista Linda Mizejewski, “as pressões da existência 

enquanto mulher, especialmente em papeis convencionais, são tantas que a realização pessoal 

toma a forma da renúncia, do voo” (Mizejewski, 1973)36. É reafirmado então, nos dois versos 

finais da estrofe, que a transfiguração da voz poética para além de seu gênero foi completa: “Eu 

já não era uma mulher,/nem uma coisa nem outra”, enfim realizada sua transcendência das 

restrições do gênero.  

A estrofe final faz referências explícitas ao Cântico dos Cânticos, livro presente nas 

Bíblias hebraica e cristã, e conhecido por ser o único texto dentre as escrituras cristãs a se 

dedicar à celebração do amor sexual entre um homem e uma mulher. As “filhas de Jerusalém”37, 

a quem a voz poética se refere no primeiro verso, funcionam como uma espécie de coro para 

os amantes que protagonizam o texto bíblico (de acordo com o papel do coro nas obras de 

origem grega e latina, como audiência que facilita a participação do leitor/espectador na 

narrativa); portanto, ao abrir a estrofe com um chamado a elas, Sexton pode estar afirmando a 

voz poética como análoga à amante dos Cânticos. Esta analogia se consolida nos versos 

segundo e terceiro, onde a poeta transcreve de forma integral versos do texto bíblico: “o rei me 

trouxe para seus aposentos./Sou negra e sou bela.”38 O “rei” que a leva para “seus aposentos” 

pode ser uma referência a Salomão – que recebe a amante que inicia a narração do poema, de 

acordo com o verso do capítulo introdutório nos Cânticos39
 – ou ao próprio Jesus Cristo, que é 

                                                           
36 “Mas [Sylvia Plath e Anne Sexton] estão sugerindo que as pressões da existência enquanto mulher, 

especialmente em papeis convencionais, são tantas que a realização pessoal toma a forma da renúncia, do voo.” 

Linda Mizejewski em seu ensaio “Sappho to Sexton: Woman Uncontained” (“De Safo a Sexton: A Mulher Não-

Contida”), de 1973. No original: “But they are suggesting that the pressures of womanhood, especially in 

conventional roles, are such that fulfillment takes the form of the renunciation, the flight.” 
37 É possível compreender as “filhas de Jerusalém” do texto bíblico como as jovens mulheres que ainda não se 

casaram na cidade de Jerusalém. Dadas as conotações atribuídas por Sexton ao casamento observadas nas análises 

anteriores deste trabalho, é pertinente notar que ela se dirige especificamente a essas mulheres na estrofe que 

conclui o poema. 
38 “Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão.” 

Cânticos, 1:5. 
39 “Leva-me tu; correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras; em ti nos regozijaremos e nos 

alegraremos; do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho; os retos te amam.” Cânticos, 1:4. 
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citado ao final do poema. Dada a natureza de celebração erótica do texto bíblico referenciado 

por Sexton, é interessante notar como o resultado da transformação – caracterizada ao longo do 

poema como libertadora – da voz poética é descrito, nos versos quarto, quinto e sexto (“Fui 

aberta e despida./Não tenho braços nem pernas./Sou uma só pele, como peixe.”): é evocada a 

imagem de uma pessoa não apenas sem aspectos anatômicos sexuais, mas sem membros 

importantes para a sobrevivência dos seres humanos, como braços e pernas. A comparação com 

um peixe (uma das figuras mais recorrentes na mitologia cristã) no sexto verso pode remeter ao 

simbolismo do animal como sinal de um nascimento ou uma renovação cíclica40. A natureza 

final deste ser – agora libertado de seu gênero, e praticamente “despido” de quaisquer aspectos 

considerados humanos em seu corpo –  que a voz poética se tornou é então, enfim, comparada 

à de Jesus Cristo, pois teria atingido a plenitude transcendental de uma figura religiosa 

messiânica que é irredutível a categorias humanas como “homem” ou “mulher”; esta seria a 

“resposta” encontrada pela voz poética à aflição causada pelo “ser mulher” e pelo “gênero das 

coisas” que a angustiavam ao início do poema. A abolição completa do gênero pela mulher que 

habita o poema desde o primeiro verso, através de um processo onírico de desconstrução 

transformativa, se dá ao passo em que seu sexo não é negado, e sim neutralizado: uma 

semelhança à natureza sem sexo dos anjos, e por fim à transcendência de uma figura religiosa 

que representa a encarnação do próprio Deus cristão, seria a chave a uma existência completa 

da voz poética. Ao superar a exaustão provocada pelo gênero e atingir essa qualidade existencial 

quase divina, ela se torna sagrada e autônoma, “como um poema que obedecesse a si próprio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 “Símbolo das águas, [...] o peixe está associado ao nascimento ou à restauração cíclica. [...]Por fim, como o 

peixe vive dentro da água, o simbolismo às vezes será estendido, vendo-se nele uma alusão ao batismo: nascido 

da água do batismo,, o cristão é comparável a um peixinho, à imagem do próprio Cristo (Tertuliano, Tratado sobre 

o batismo, I).” Chevalier e Gheerbrant, 1982, p. 703-705. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Este trabalho monográfico pretendeu destacar elementos em três poemas de Anne Sexton, 

selecionados através de sua relevância para uma perspectiva analítica própria da crítica literária 

feminista e de teorias do feminismo, que constituíssem uma representação do sujeito “mulher” 

distinta do que é comumente visto tanto no gênero poético como em uma sociedade – os EUA 

nos anos 1950 e 1960 – definida como ‘patriarcal’, na qual Sexton viveu e cuja ideologia ainda 

se mantém hoje através de estruturas de poder. Esta representação deriva sua complexidade da 

potência do gênero poético, em suas funções específicas utilizadas pela autora através de seu 

estilo confessional. 

   Os poemas escolhidos foram extraídos dos três primeiros livros publicados de Sexton: 

“Her Kind”, de To Bedlam and Partway Back (1960), “The Black Art”, de All My Pretty Ones 

(1962) e “Consorting with Angels”, de Live or Die (1966). É notável constatar, através da 

análise dos poemas, elementos em comum entre eles em relação à representação feita por 

Sexton de uma certa mulher: um ser mágico e com habilidades sobrenaturais – frequentemente 

associadas à habilidade para a escrita ou poesia, que a própria Sexton escolhia tematizar 

metapoeticamente através da sua preferência pelo estilo confessional – aflito por não conseguir 

conciliá-las com o fato de ser uma mulher, e assim submetida a todas as funções e elementos 

do papel social que é designado a mulheres dentro de uma sociedade androcêntrica/patriarcal. 

A construção discursivo-poética elaborada por Sexton – através do uso de imagens associadas 

ao imaginário social de sua época e local, arquétipos de gênero, e ícones históricos e religiosos, 

entre outros elementos poéticos – parece enfatizar a aflição existencial dessa mulher derivada 

das restrições impostas social e culturalmente através das normas associadas a seu gênero, em 

uma existência impetuosamente contraditória na qual permanece em busca de um estado de 

harmonia com sua identidade enquanto mulher e ser criativo e criador.  

   Esta possível, e talvez utópica, harmonia parece ser vislumbrada pela poeta em certos 

momentos; isto é observável especialmente em “Consorting with Angels”, poema onde é 

narrado um “sonho” que significaria uma “resposta” às perturbações de gênero que afligem a 

mulher poeticamente conjurada por Sexton, e ao fim do qual o “gênero das coisas” é 

transcendido pela voz poética através de uma transformação completa de seu corpo e “aspecto 

final” que a iguala a uma entidade divina.  

   Assim, espero ter evidenciado a forma hábil na qual Sexton teceu uma reflexão crítica às 

imposições sociais do gênero em mulheres, através da construção poética de um sujeito 
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“mulher” que cultiva uma vida mental e criativa fértil e busca uma existência autêntica e plena, 

apesar de estar imersa em uma sociedade na qual essa existência é frequentemente restringida 

através de um sistema de poder que age cultural e socialmente para definí-la como anormal ou 

“incompreendida”.  
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ANEXO 1 

 

OBRA POÉTICA PUBLICADA DE ANNE SEXTON 

1960: To Bedlam and Partway Back (Ao Hospício de Parcialmente De Volta) 

1962: All My Pretty Ones (Todos os Meus Queridos) 

1966: Live or Die (Viva ou Morra) 

1969: Love Poems (Poemas de Amor) 

1971: Transformations (Transformações) 

1972: The Book of Folly (O Livro das Tolices) 

1974: The Death Notebooks (Os Cadernos da Morte) 

 

OBRA PÓSTUMA 

1975: The Awful Rowing Towards God (O Terrível Remar para Deus) 

1976: 45 Mercy Street (Rua da Misericórdia, 45) 

1978: Words for Dr. Y (Palavras para o Dr. Y) 

1981: The Complete Poems (Coleção Completa de Poemas) 

 


