
O MORRO DOS VENTOS UIVANTES
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coletânea Poems (com autoria atribuída a Currer, Ellis e Acton 
Bell, em 1846). Emily, contudo, é mais conhecida por seu único 
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Introdução*

pauline nestor

i

Emily Brontë nasceu em 30 de julho de 1818, a quinta de 
seis crianças, e cresceu no presbitério de Haworth, um vila-
rejo no condado de Yorkshire. Retratada pela lenda popular 
como uma minúscula aldeia, Haworth contava, na verda-
de, com quase 5 mil habitantes e uma próspera indústria 
têxtil. Emily, no entanto, vivia isolada na periferia da cida-
de e confinada à esfera familiar, com a igreja e o cemitério 
bloqueando a frente da casa paroquial e os urzais, atrás, 
como uma fuga. Sua infância foi ensombrada pela morte — 
primeiro a de sua mãe, em 1821, e depois a de suas irmãs 
mais velhas, Maria e Elizabeth, em 1825. Não é de admirar 
que suas primeiras histórias, escritas ainda na infância, esti-
vessem repletas do consolo sobrenatural de personagens que 
ressuscitavam com alguma frequência.

Durante a maior parte da sua vida, Emily comparti-
lhou seu mundo com as irmãs Charlotte e Anne, o irmão 
Branwell, a tia, o pai e Tabby, a criada da família. As duas 
coisas mais importantes para Emily eram a tranquilizado-
ra regularidade da rotina familiar doméstica e a mágica do 
mundo imaginário que ela criou na infância com sua irmã 

* Os leitores que ainda não conhecem o livro devem levar em con-
ta que detalhes do enredo serão revelados nesta introdução. (n. e.)
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o morro dos ventos uivantes8

Anne — uma sequência de histórias conhecida como a 
saga de Gondal. Embora fosse uma leitora ávida, Emily 
não demonstrava grande interesse pelo mundo que ia 
além dos urzais de Yorkshire e do seu círculo imediato. 
A pouco mais de trezentos quilômetros de distância, Lon-
dres esbanjava uma vida política e social que cativava sua 
irmã Charlotte, mas Emily via mais sentido e importân-
cia no mundo imaginário que compartilhava com Anne. 
Tais prioridades estão claras, por exemplo, na nota de 
aniversário que ela escreveu, como uma pequena cápsula 
do tempo, no dia em que Branwell completou vinte anos. 
O ano era 1837, um período em que a Inglaterra esta-
va obcecada pela coroação da jovem rainha Vitória. No 
entanto, no mundo de Emily, o acontecimento histórico 
quase passa despercebido:

Segunda-feira à tarde, 26 de junho de 1837
Um pouco depois das 16 horas Charlotte trabalhando 
no quarto da tia Branwell lendo Eugene Aram para 
ela Anne e eu escrevendo na sala de visitas — Anne 
um poema começando com “agradável era a tarde e 
brilhante o sol”, e eu a Vida de Agustus Almedes 
v.1 — 4a página do fim. Um dia agradável um pouco 
frio cinza nublado, mas ensolarado, a tia trabalhan-
do na sala pequena e o papai fora. Tabby na cozi-
nha — os Imperadores e as Imperatrizes de Gondal e 
Gaaldine preparando para partir de Gaaldine para 
Gondal e se organizando para a coroação que será 
no dia 12 de julho, a rainha Vitória subiu ao trono 
esse mês. North angerland em Monceys Isle — Za-
morna em Eversham. Tudo certo e reto, condição que 
se espera que estejamos todos neste dia daqui a qua-
tro anos, em que Charlotte estará com 25 anos e 2 
meses de idade — Branwell somente 24 já que hoje é 
seu aniversário — eu mesma com 22 anos 10 meses e 
um pouco, Anne com cerca de 21 anos e meio. Eu me 
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9introdução

pergunto onde todos vamos estar e que tipo de dia 
será então vamos torcer para o melhor.1

Escrita dez anos antes da publicação de O morro dos 
ventos uivantes, a nota de Emily revela algumas das mes-
mas preocupações e hábitos mentais que, mais tarde, en-
contraríamos reproduzidos no seu romance. Vemos o mes-
mo prazer e a mesma atenção aos detalhes domésticos, a 
mesma percepção de um mundo recolhido, quase hermeti-
camente fechado, o mesmo estado de alerta diante do mun-
do natural, e o compromisso apaixonado com o mundo 
obscuro e feroz da imaginação.

O corolário do contentamento de Emily com o seu 
mundo de Yorkshire — a sua sensação de que tudo estava 
“certo e reto” — era sua persistente infelicidade toda vez 
que tinha de deixá-lo. Ela se atormentava com as breves 
idas à escola, primeiro na Cowan Bridge, o internato que 
ela frequentou quando jovem (e que foi descrito com ri-
queza de detalhes por Charlotte como Lowood no livro 
Jane Eyre), e mais tarde na Roe Head. Da mesma forma, 
sua tentativa posterior de ganhar a vida como professora 
na escola primária de garotas Law Hill fracassou após 
seis meses de uma incontrolável saudade de casa. Emily 
estava tão infeliz após estudar por um ano com Charlotte 
na Bélgica que se recusou a voltar para cursar um segun-
do ano na escola para garotas M. Héger.

ii

Quando Emily Brontë morreu, em 1848, o início do mo-
vimento feminista se fazia evidente na Inglaterra de di-
versas formas: com a agitação pelo sufrágio feminino, a 
luta pela reforma das leis matrimoniais e a ampliação de 
oportunidades de educação e emprego para mulheres. No 
entanto, dos benefícios tangíveis que resultaram dessa 
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o morro dos ventos uivantes10

agitação, poucos estavam à disposição de Emily. Ainda 
assim, a maneira pouco convencional como foi criada 
permitiu-lhe certas liberdades. Desde cedo, por exemplo, 
ela e as irmãs foram instigadas pelo pai a estudar, visan-
do traçar seu próprio caminho no mundo. Consequen-
temente, todas as meninas Brontë receberam educação 
formal e foram instruídas em casa pelo pai, que estudara 
em Cambridge. Elas também cresceram com o exemplo 
da tia, uma mulher forte, independente e solteira, sendo 
assim poupadas da pressão do casamento. Como Char-
lotte expressou:

Venha o que vier, garantir uma educação é adquirir 
uma vantagem — uma vantagem inestimável. Venha 
o que vier, [a educação] é um passo em direção à in-
dependência — e a grande maldição da vida femini-
na é a dependência […] suas filhas, tanto quanto seus 
filhos, deveriam buscar trilhar o próprio caminho 
de maneira honrada ao longo da vida. Não queiram 
mantê-las em casa. Acreditem em mim — as profes-
soras podem estar esgotadas, ser mal pagas e despre-
zadas — mas a garota que fica em casa sem qualquer 
ocupação é pior do que a escrava que trabalha duro e 
ganha pouco.2

O ensino era uma das poucas opções disponíveis a ga-
rotas de classe média, e embora as três irmãs odiassem 
a ideia de se sujeitar à “escravidão governante”, elas ali-
mentavam a esperança de começar uma pequena escola 
em casa.

Emily e suas irmãs também escaparam de outras res-
trições que normalmente se impunham a garotas de classe 
média do período. Um exemplo é a rédea quase livre que 
o pai, num misto de erudição e negligência, dava à leitura 
dos filhos. Eles consumiam avidamente jornais e revistas, 
e estavam tão familiarizados com as comédias mais pi-
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11introdução

cantes de Shakespeare e a poesia de Byron quanto com a 
leitura da Bíblia e do Pilgrim’s Progress [Progresso do Pe-
regrino]. Tal como seus irmãos, a jovem Emily encontra-
va tempo para sua própria escrita, porque embora fosse 
solicitada para ajudar com tarefas domésticas, o seu lazer 
não era supervisionado de maneira tão incansável como 
acontecia com outras inglesas de classe média.

Nesse ambiente, Emily era reconhecida por sua inde-
pendência de espírito e força de caráter. No “Aviso bio-
gráfico de Ellis e Acton Bell”, por exemplo, Charlotte des-
creveu a irmã como dona de um “poder secreto e um fogo 
como os que existem no cérebro e nas veias de um herói”, 
e ela reverenciava a irmã como um ser excepcional: “Mais 
forte que um homem, mais simples que uma criança, sua 
natureza era única”. Influenciada pela opinião de Charlot-
te, Elizabeth Gaskell descreveu Emily como uma pessoa 
obstinada nos seus “hábitos de independência” e atraída 
pelo caráter “feroz, selvagem e intratável” de animais.3 
Gaskell também concordou com o ponto de vista românti-
co da professora belga de Emily, M. Héger, que dizia: “Ela 
deveria ter sido um homem, um grande navegador […]. Sua 
razão poderosa teria deduzido novas esferas de descoberta 
a partir do conhecimento das antigas; e a sua forte e impe-
riosa vontade nunca teria sido intimidada pela oposição ou 
dificuldade; nunca teria cedido, mas vivido”.4

Na verdade, não conhecemos muitos detalhes confiá-
veis da vida e do caráter de Emily, e em várias situações 
a simples especulação tomou o lugar dos fatos.5 Ainda 
assim, as poucas representações que temos dela oferecem 
um testemunho irresistível de uma natureza bastante in-
dependente e estoica, imbuída, ao que parece, do mesmo 
espírito desafiador presente na sua poesia e no seu roman-
ce. Assim, por exemplo, as histórias contadas pela sra. 
Gaskell de Emily batendo no seu querido, mas desobe-
diente, cão Keeper com suas próprias mãos, ou de Emily 
cauterizando em segredo uma mordida de um cão suspei-
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o morro dos ventos uivantes12

to de ter raiva,6 parecem demonstrar a verdade contida no 
primeiro verso de um dos seus poemas mais conhecidos, 
“Eu não tenho alma de covarde”.

No final, no entanto, Emily não era feminista. Por 
mais tentador que seja usar essa perspectiva para ler o seu 
caráter, na verdade os pontos fortes de Emily eram pes-
soais e idiossincráticos, independentes de qualquer ideo-
logia ou noção de uma causa compartilhada. Por con-
seguinte, enquanto o romance de Charlotte, Jane Eyre, 
ficou famoso por suas reivindicações de igualdade sexual 
(com a heroína insistindo que “mulheres se sentem exa-
tamente como os homens” e que ela é “igual” ao herói 
Rochester), e o de Anne, A inquilina de Wildfell Hall, 
contenha uma acusação contra os dois pesos e duas me-
didas para os sexos, bem como contra as leis injustas que 
governavam as mulheres no casamento, no romance de 
Emily não encontramos tais tomadas de posição.

Quando Kathleen Tillotson caracterizou os romances 
dos anos 1840, ela notou que “a condição do povo” pas-
sou a ser um tema predominante e que o “romance com 
um propósito” surgiu como um tipo comum: “Muitos ro-
mancistas dos anos 1840 e 1850 optaram pelo caminho 
pedregoso e espinhoso da controvérsia social e religiosa”.7 
Da mesma forma, Raymond Williams afirmou que “uma 
nova e importante geração de romancistas surgiu nos anos 
1840” e que sua contribuição e alcance específicos foram 
“a exploração da comunidade”.8 Desafiando as expectati-
vas, O morro dos ventos uivantes, publicado em 1847, não 
parece se alinhar com tais generalizações. Ao contrário dos 
romances industriais contemporâneos de Charles Dickens, 
Elizabeth Gaskell, Benjamin Disraeli e Charles Kingsley, 
O morro dos ventos uivantes não demonstra engajamento 
com questões sociais mais amplas; o seu cenário é de iso-
lamento extremo. O narrador, Lockwood, é um forasteiro 
simbólico e perturbador, e até mesmo a vida na vila mais 
próxima, Gimmerton, parece remota, desconhecida, sendo 
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13introdução

descrita apenas por esboço. O reino de Wuthering Heights 
e de Thrushcross Grange funciona como um mundo em si 
mesmo, uma realidade exclusiva para o texto, de tal ma-
neira que, quando os personagens deixam esse mundo — 
como Heathcliff e Isabella o fazem —, parecem misteriosa-
mente desaparecer em um vazio.

Se O morro dos ventos uivantes parece deslocado em 
seu momento histórico, talvez possa ser mais bem com-
preendido na sua relação com obras anteriores, sobretudo 
o romance gótico do final do século xviii e a poesia do 
romantismo. Tal como o romance gótico, o livro de Emily 
Brontë concebe um mundo obscuro e apaixonado de pri-
são e tortura, fantasmas e crianças trocadas. Por sua vez, 
tal como as obras do romantismo, há nele a autoridade da 
imaginação e da emoção, uma preocupação pela influên-
cia formativa da infância e pela relação do homem com o 
mundo natural. O seu enfoque é “antissocial”, em vez de 
comunal ou ético, e o seu personagem central, Heathcliff, 
é uma versão do herói de Byron.

iii

Embora O morro dos ventos uivantes tenha chocado 
muitos dos seus primeiros leitores, ele também desfrutou 
de um sucesso modesto na época. Em certa medida, sua 
“excelência intrínseca” foi reconhecida por críticos con-
temporâneos.9 Após a morte de Emily em 1848, o livro 
começou a despertar interesse devido à associação com 
o sucesso das obras de Charlotte e à crescente fascinação 
pela biografia da família Brontë. O aparecimento quase 
simultâneo de livros assinados por três irmãs anônimas 
sinalizava uma concentração extraordinária de talento 
em uma única família, o que desencadeou uma curiosi-
dade generalizada. Mais tarde, essa curiosidade foi ali-
mentada pela narração de detalhes que percorriam a exis-
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o morro dos ventos uivantes14

tência isolada e excêntrica das irmãs Brontë nos urzais 
e pântanos de Yorkshire, contidos na Vida de Charlotte 
Brontë, de Elizabeth Gaskell (1857).

No entanto, O morro dos ventos uivantes não atingiu 
o sucesso de Jane Eyre, notadamente o livro mais vendido 
de 1847. De fato, foi apenas no século xx que o romance 
de Emily começou a gozar da popularidade e estima crítica 
que merecia. Posteriormente, entretanto, ele emergiu como 
um desses raros textos que transcendem sua origem lite-
rária e que, como aconteceu com Frankenstein e Drácula, 
tornam-se parte do léxico da cultura popular, tornando-se 
tema de filmes, músicas e até mesmo de humor. Ao mesmo 
tempo, o livro se tornou um dos romances mais discutidos 
da língua inglesa, a ponto de sua história crítica parecer a 
própria história da crítica.

Após o modesto reconhecimento no século xix, o iní-
cio do século xx assistiu a uma reviravolta na opinião 
crítica, sobretudo com a influente introdução de Hum-
phrey Ward à edição Haworth das obras das irmãs Bron-
të. Ward afirmou que Emily era uma escritora de maior 
envergadura que Charlotte, e sua visão foi posteriormente 
reforçada por David Cecil em Early Victorian Novelists 
(1934). Nos anos 1940, o surgimento do New Criticism 
apresenta uma leitura detalhada e minuciosa do texto, 
dando fim às persistentes amarras biográficas presentes 
nas críticas anteriores e reivindicando reconhecimento 
pela sofisticação formal e pela realização geral do roman-
ce.10 Esses estudos focaram no imaginário, na metafísica 
e na complexa estrutura narrativa do livro. Mais recente-
mente, leituras ideológicas marxistas, feministas e a crí-
tica psicanalítica se concentraram em questões de classe, 
gênero e sexualidade, destacando principalmente a ques-
tão do conflito e da divisão no romance.

Essa extraordinária diversidade de interpretações 
tornou-se, por si só, um objeto de investigação crítica. 
Michael Macovski, por exemplo, sugere que o romance 

210616_penguin_miolo_morro dos ventos_graf.indd   14 16/06/21   18:02



15introdução

enfatiza o ato de interpretação ao enquadrar as experiên-
cias dos personagens dentro do contexto de uma audição 
contínua. De fato, para que os personagens “liberassem” 
seus segredos (nas palavras de Catherine), a presença de 
um intérprete parece vital.11 Da mesma forma, em “Cohe-
rent Readers, Incoherent Texts”, James Kincaid afirma 
que o romance insiste em uma multiplicidade de leituras.12 
Frank Kermode, de maneira mais geral, argumenta que 
em obras de arte como O morro dos ventos uivantes uma 
abertura ou “paciência” de interpretação — o que ele de-
nomina de “superávit de significantes” — é o que produz 
a medida de grandeza.13

iv

O morro dos ventos uivantes, portanto, oferece coisas di-
ferentes a críticos e leitores distintos. Talvez o permanente 
fascínio pela obra derive do fato de que ela não apenas in-
corpora elementos de vários gêneros, como também ques-
tiona esses diversos elementos ao criar uma tensão entre 
eles. Assim, por exemplo, o prazer pelos detalhes familia-
res que deriva do realismo do texto é desafiado pelo poder 
transgressor dos gêneros de fantasia e horror, satisfazendo 
as vontades de “emoções de reconhecimento” e de “emo-
ções de surpresa” do leitor.14 Da mesma forma, a intensida-
de e o escapismo do romance são contrabalançados pela ex-
ploração psicológica, ao mesmo tempo aguçada e austera.

A concepção popular da grandeza do romance tende 
a se concentrar no poder da relação entre Cathy e Heath-
cliff. De fato, não se pode ignorar que o livro atrai por se 
tratar de uma história de amor. Em um nível, o romance 
parece celebrar um amor transcendente que ultrapassa os 
limites da autoridade, da mundanidade e até mesmo da 
morte. Cathy e Heathcliff compartilham um vínculo con-
sumado de compreensão e resistência, e ao postular esse 
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relacionamento, a obra reconhece e apela explicitamente 
para um desejo universal em relação ao Outro perfeito:

Não sei explicar. Mas, sem dúvida, você e todas as 
pessoas têm uma noção de que há, ou deveria haver, 
uma existência nossa além de nós. De que serviria a 
minha criação se eu estivesse inteira contida aqui? 
Minhas maiores tristezas neste mundo foram as tris-
tezas de Heathcliff, e eu vi e senti cada uma delas des-
de o começo. Meu maior pensamento na vida é ele. 
Se tudo o mais morresse e ele permanecesse, eu con-
tinuaria a existir; e se todo o resto permanecesse e ele 
fosse aniquilado, o universo se tornaria um poderoso 
estranho. (p. 146)

No entanto, se por um lado o romance parece cumprir 
a promessa de tal satisfação, sob uma perspectiva mais 
complexa e interessante ele realmente investiga, em vez de 
exemplificar, o clichê romântico do amor perfeito. Assim, 
até mesmo a célebre declaração de amor de Cathy por 
Heathcliff é comprometida pela premissa equivocada na 
qual se baseia. Quando ela discorda da preocupação de 
Nelly de que Heathcliff se sentirá rejeitado devido ao seu 
casamento com Edgar — “é pelo bem de alguém que encer-
ra em si meus sentimentos por Edgar e por mim mesma” 
(p. 146) —, ela comete um engano. Lamentavelmente, ela 
descobre mais tarde que Heathcliff não compreende e que, 
ao supor o contrário, ela projetou sua visão e seu desejo 
em Heathcliff. Esse elemento de projeção é ainda mais 
claro quando Cathy se confronta com a realidade intran-
sigente da dor de Heathcliff, e declara: “Esse não é o meu 
Heathcliff. Eu continuarei a amar o meu e o levarei comi-
go — ele está na minha alma” (p. 243).

É claro que Cathy não é a única personagem a deslocar 
seus desejos e medos para Heathcliff. Lockwood imagina, 
de modo tolo, que ele e Heathcliff eram almas gêmeas — 
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“[Eu] sei, por instinto, que sua reserva vem de uma aversão 
a grandes exibições de emoção” (p. 52) — e o velho sr. Ear-
nshaw constrói uma versão do filho perfeito em Heath cliff 
(p. 96), enquanto Nelly tende ao extremo oposto, vislum-
brando o diabo nele. O que faz de Heathcliff um foco tão 
adequado para projeções alheias é o mistério que o circun-
da — o desconhecimento sobre seu passado, sua insensível 
dificuldade de se comunicar e a capacidade quase mágica 
de se refazer durante a ausência de Wuthering Heights. 
Heathcliff é o “cuco” sem uma história, um enigma tão in-
quietante que Nelly, assim como muitos críticos da obra,15 
tende a inventar um passado para ele:

Quem sabe se seu pai não era imperador da China 
e sua mãe, uma rainha indiana, e se cada um não 
conseguia comprar tanto Wuthering Heights quanto 
Thrushcross Grange com a renda de uma semana? E 
você foi raptado por marinheiros malvados e trazi-
do para a Inglaterra? Se eu estivesse no seu lugar, me 
imaginaria muito bem-nascido. (p. 116)

Desprovido de uma narrativa pessoal, e recusando-se a 
fornecer uma, Heathcliff se torna o receptáculo perfeito 
para fantasias alheias. Assim, de certa forma, ele é menos 
o par perfeito para Cathy do que é o Outro perfeito.

Como observado por muitos críticos, há uma qualida-
de infantil no amor de Cathy por Heathcliff, e talvez essa 
seja uma das razões pela qual o seu fantasma reaparece 
como uma criança, bem como o porquê dos seus sonhos 
de felicidade se ambientarem na infância. Quando Cathy 
supõe poder negociar seu amor entre Edgar e Heathcliff, 
sem entender o ciúme de ambos, não se trata de simples 
inocência e ingenuidade. Antes disso, o esforço de Cathy 
para achar espaço para as duas afeições representa uma 
tentativa de contornar a necessidade de escolha e, desse 
modo, evitar a limitação. De fato, Cathy quer ter tudo, 
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impulso esse que lembra a perversidade polimórfica da 
criança, estudada por Freud. Além disso, Cathy também 
apresenta traços do narcisismo da criança ao se imaginar 
universalmente amada e amável. “Que estranho! Imaginei 
que, embora todos se odeiem e se desprezem, não podiam 
deixar de me amar” (p. 194).

Essa visão do aspecto infantil do amor de Cathy pode 
ser levada ainda mais longe. Quando ela afirma que Heath-
cliff representa uma existência interior a ela (além dela), 
e que ele era “mais eu do que eu mesma” (p. 145), o que 
Cathy está exprimindo é o desejo de uma simbiose impos-
sível, ou melhor, de um estado de não diferenciação entre 
o ego e o Outro, que o psicanalista Jacques Lacan afirma 
pertencer ao reino do “Imaginário” psicológico.16 É reve-
lador que Catherine, como uma criança, não reconheça 
seu próprio reflexo no espelho quando, perto da morte, ela 
anseia pela sua união com Heathcliff:

“O armário preto? Onde está ele? Você está falando 
dormindo!”

“Está encostado na parede, onde sempre fica”, 
respondeu ela. “Ele parece mesmo estranho… estou 
vendo um rosto refletido!”

“Não tem armário preto no quarto, nem nunca 
teve”, disse eu, voltando ao meu assento e abrindo a 
cortina para observá-la.

“Você não está vendo aquele rosto?”, pergun-
tou Catherine, olhando fixamente para o espelho.

E, por mais que eu explicasse, fui incapaz de 
fazê-la compreender que aquele rosto era o seu pró-
prio. Assim, me levantei e cobri o espelho com um 
xale. (p. 196)

Embora esses elementos tragam infantilidade ao seu 
caráter, é importante reconhecer que o desejo de Cathy 
por uma união e completude “Imaginária” não é, em si 
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mesmo, algo incomum ou aberrante.17 No entanto, é uma 
clara representação do oposto da sexualidade madura.18 
Além disso, esse estado “Imaginário” é irrecuperável para 
o ser humano porque implica, necessariamente, o aban-
dono da identidade subjetiva ou individual. Dessa forma, 
por mais que essa tendência universal exista, seguir essa 
direção representa um impulso no sentido da psicose ou 
da morte. Vale notar que, quando Edgar confronta Cathy 
a respeito da escolha adulta que ela deve encarar — “Da-
qui em diante, você vai desistir de Heathcliff ou desistir de 
mim? É impossível ter uma relação comigo e com ele ao 
mesmo tempo; e eu simplesmente preciso saber qual dos 
dois vai escolher” (p. 190) —, Cathy escolhe o abandono, 
primeiramente entrando em colapso, e depois sucumbindo 
à loucura e à morte.

Com essa interpretação, o romance está longe de ser 
uma história de amor perfeito; antes disso, ele explora 
tanto a tenacidade quanto a impossibilidade de tal desejo. 
O amor de Cathy e Heathcliff, afinal, nunca é consuma-
do. Em vez disso, a reunião dos dois no leito de morte de 
Catherine é marcante sobretudo pela natureza frustrada e 
desesperada da troca:

Naquele momento, seu rosto branco exibia um furioso 
desejo de vingança, lábios exangues e olhos faiscantes, 
e ela ainda tinha, no punho fechado, um pouco do ca-
belo que agarrara. Quanto a seu interlocutor, ao usar 
uma das mãos para se erguer, ele pegara o braço de 
Catherine com a outra, e a gentileza que possuía era 
tão pouca para as exigências da condição dela que, 
quando o largou, eu vi quatro manchas roxas nítidas 
na pele descorada. (pp. 241‑2)

Heathcliff é consumido pela frustração pelo resto de 
sua vida, encontrando-se literal e figurativamente assom-
brado pelo eterno adiamento da satisfação:
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[…] quase podia vê-la, mas na verdade, não podia! 
Devia ter suado sangue naquele momento, de tão 
intenso que foi o meu anseio, de tão fervorosas que 
foram as minhas súplicas para ter apenas um vis-
lumbre! Não tive nenhum. […] E quando dormia no 
quarto dela… isso, não consigo mais fazer… não po-
dia ficar deitado, pois, no instante em que fechava os 
olhos, ela ou estava do outro lado da janela, ou abrin-
do os painéis de carvalho, ou entrando no quarto, 
ou mesmo apoiando sua adorada cabeça no mesmo 
travesseiro que eu, como fazia quando era criança. E 
eu precisava abrir os olhos para ver. Por isso, abria-os 
e fechava-os cem vezes por noite — e sempre sofria 
uma decepção! Isso me destroçava! (pp. 399‑400)

No final, esse é o paradoxo do desejo impossível, sem-
pre em desacordo com o corpo desejante, como o próprio 
Heathcliff reconhece: “O júbilo da minha alma mata o 
meu corpo, mas não se satisfaz” (p. 453). O desejo pode 
levar somente à aniquilação do corpo, destino esse que 
Heathcliff e Cathy escolhem por si mesmos.

v

O desejo de Cathy de se incorporar ou de se fundir no Ou-
tro (na figura de Heathcliff) gera uma tensão com os limi-
tes da sua identidade. Assim, ao afirmar de maneira extra-
vagante: “Nelly, eu sou Heathcliff” (p. 147), — ela desafia 
as noções convencionais de identidade e individualidade. 
Em um nível formal, o romance atinge efeito similar ao 
embaralhar nomes próprios. Assim como a mente de Lock-
wood se dispersa com as variantes do nome de Cathe-
rine — Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff, Catheri-
ne Linton — arranhadas no peitoril da janela [v. i, cap. iii], 
o leitor deve lidar não apenas com as mudanças nos nomes, 
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