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Resumo: O romance Wuthering Heights (O Morro dos Ventos Uivantes), de Emily Brontë, 

apresenta uma possibilidade do sobrenatural que será discutida nesta proposta de trabalho, 

relacionada à nossa pesquisa de Iniciação Científica, em fase inicial de desenvolvimento. 

Teremos, como enfoque, a possível presença do “fantasma” na obra. Para tanto, tentaremos 

identificar e analisar alguns elementos que nos permitem localizar o romance na tradição da 

narrativa gótica, criando um panorama sistematizado de suas principais características. Assim, 

será possível identificar semelhanças e diferenças das possíveis aparições de fantasmas com 

base no referencial teórico da narrativa gótica. Em um segundo momento, para a compreensão 

de tais questões sob a perspectiva do sobrenatural, proporemos um diálogo com alguns 

autores que discutem o fantástico na literatura do século XIX, como Todorov (1975) e 

Ceserani (2006). Para a caracterização das narrativas góticas, utilizaremos, principalmente, 

Hogle (2002).  

 

Palavras-chave: Wuthering Heights; Gótico; Sobrenatural.  

 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem como base nosso projeto de Iniciação Científica, que ainda está em 

fase inicial de desenvolvimento, sobre o tema: “Reflexões sobre a figura do fantasma em 

Wuthering Heights, de Emily Brontë: elementos da narrativa gótica e diálogos com a teoria de 

Giorgio Agamben”. O projeto tem por objetivo desenvolver um estudo do romance Wuthering 

Heights (1847), tendo como foco as sugestões de aparições de fantasmas ao longo da 

narrativa. Para seu desenvolvimento, estamos constituindo um panorama de características da 

tradição da narrativa gótica – na qual procuramos inserir o romance de Emily Brontë –, e 

construindo associações sobre a figura do fantasma. Em um momento posterior, tentaremos  
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propor, também, aproximações com as reflexões sobre a teoria do fantasma apresentada pelo 

filósofo italiano Giorgio Agamben na obra Estâncias: a palavra e o fantasma na cultura 

ocidental. 

Neste artigo, discutiremos especificamente a possibilidade do sobrenatural em 

Wuthering Heights, com enfoque na possível presença do “fantasma” na obra. Para tanto, 

tentaremos identificar e analisar alguns elementos que nos permitem localizar o romance na 

tradição da narrativa gótica – conforme proposta do projeto de Iniciação Científica – e, assim, 

identificar semelhanças e diferenças das possíveis aparições de fantasmas na obra com base 

em aspectos dessa mesma tradição. Em um segundo momento, para a compreensão das 

questões relacionadas ao sobrenatural, proporemos um diálogo com alguns autores que 

discutem o fantástico na literatura do século XIX – entre eles, Todorov (1975), Ceserani 

(2006) e Roas
3
 (2001). Já para a caracterização do gótico, utilizaremos, principalmente, Hogle 

(2002) e Cuddon (1998).  

 

Caracterização do gótico 

 

O enredo de Wuthering Heights é desenvolvido a partir da chegada de um novo 

inquilino, Mr. Lockwwod, na Granja Thrushcross, propriedade de Heathcliff, que reside no 

Morro dos Ventos Uivantes (Wuthering Heights). Curioso com os personagens que moram 

nesse local, Mr. Lockwood questiona a empregada Nelly a respeito deles. Nelly então conta 

que já trabalhou com o pai adotivo de Heathcliff, que o trouxe para morar com seus dois 

filhos biológicos, Hindley e Catherine Earnshaw. Enquanto a relação de Heathcliff com 

Hindley foi extremamente violenta, com Catherine desenvolveu-se uma ligação afetiva muito 

forte. A granja onde Mr. Lockwood estava hospedado foi propriedade da família Linton, uma 

rica família que residia ali. Nessa família, havia dois irmãos, Edgar e Isabella Linton. 

Catherine desenvolve uma relação com Edgar, e, por mais forte que sempre tenha sido sua  

                                                           
3
 O Texto de David Roas que utilizamos é “La amenaza de lo fantástico”, ensaio que abre o volume Teorías de 

lo fantástico, organizado pelo autor. Apesar de Roas se concentrar principalmente sobre as narrativas fantásticas 

do século XX – e, em específico, da América Latina –, tomamos a liberdade de usar suas reflexões por 

considerarmos que elas são pertinentes para nosso estudo.   



    
 ANAIS ELETRÔNICOS DO IX Colóquio de Estudos Literários 

Diálogos e Perspectivas  
SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Londrina (PR), 15 e 16 de setembro de 2015. 
ISSN: 2446-5488                  p. 293-305  

295 

 

 

ligação com Heathcliff, decide se casar com Edgar, por este ter condições de lhe garantir uma 

vida melhor e um futuro estável.  

Após saber do casamento de Catherine, Heathcliff vai embora do Morro dos Ventos 

Uivantes, e retorna muitos anos depois, em busca de vingança. Rico, decide comprar a 

propriedade em que morava quando criança; persuade a irmã de Edgar, Isabella, para que fuja 

com ele, e os dois se casam. Ele a aprisiona então no Morro dos Ventos Uivantes, apenas por 

vingança do casamento entre Catherine e Edgar. Catherine fica grávida, mas sua saúde é 

extremamente frágil, e ela corre risco de morte. Ao dar à luz uma menina chamada Catherine 

Linton, ela morre. Heathcliff fica transtornado com a morte de sua amada, o que o transforma 

em um personagem ainda mais violento e vingativo. Seu sofrimento toma proporções 

absurdas, e, mesmo pedindo para que Catherine volte e o assombre como um fantasma, ele 

não resiste a uma vida sem a sua presença, e morre também.  

O romance envolve o sobrenatural, a melancolia presente nos personagens, a 

violência, e o mistério que percorre toda a narrativa. Essas características nos permitem inseri-

lo em uma tradição de narrativas góticas. Em estudo intitulado O fantástico, Remo Ceserani 

ressalta algumas características presentes em um romance gótico: 

  

um gosto ambiguamente iluminado pelas manifestações do sobrenatural, dos 

fenômenos como o mesmerismo e a parapsicologia, das visitações e 

presenças de espíritos e fantasmas; uma atração fascinante pelo mistério da 

maldade humana, das perversões dos instintos e do caráter (CESERANI, 

2006, p. 89). 

 

A partir da referência do autor ao “mistério da maldade humana” e às “perversões dos 

instintos e do caráter”, é possível fazer relação com o personagem Heathcliff: ele é marcado 

por um sentimento de vingança, devido à infância violenta que tivera; as diversas agressões 

feitas por Hindley marcaram o personagem, que, depois de anos, retorna e busca vingar-se.  

Em The Penguin Dictionary of Literaty Terms and Literary Theory, J. Cuddon traz 

uma definição do que seriam “horror stories”. Por mais que esse não seja o enfoque principal 

da obra de Emily Brontë, podemos observar uma série de características em comum: 
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Nas mãos de um escritor sério e genuíno, a história de horror (seja ela de 

qualquer extensão) explora os limites daquilo que as pessoas são capazes de 

fazer e vivenciar. Tal escritor se arrisca nos reinos do caos psicológico, dos 

terrenos emocionais devastados, do trauma psíquico, dos abismos abertos 

pela imaginação. Ele ou ela explora a capacidade de vivenciar o medo, a 

histeria e a loucura, tudo o que se encontra no lado negro da mente, próximo 

do barbarismo; o que espreita as (e para além das) fronteiras divisórias da 

consciência (onde uma espécie de vigilância e controle precários é mantida 

por convenção e tabu, e pelos censores repressivos de sentimentos), e os 

espaços em que, talvez, habitem horrores derradeiros e conceitos de horror e 

terror (...): paradigmas, imagens e figuras de sofrimento e caos – e, portanto, 

de tipos variados de inferno – entendendo „inferno‟ como um símbolo mais 

ou menos universal de uma condição extrema: por exemplo, sofrimento 

intenso, um sentimento sufocante de perda irredimível, medo agudo, 

presságio irracional ou dor física
4
 (CUDDON, 1998, p. 389).     

 

Com relação ao limite possível que as pessoas são capazes de vivenciar, é importante 

ressaltar o sofrimento de Heathcliff ao saber da morte de Catherine. Nelly, ao descrever sua 

situação a Mr. Lockwood, refere-se a Heathcliff não mais como um humano, mas como um 

animal. Seu sofrimento fora tão violento que o transformou. Por isso, há o desenvolvimento 

desse caos psicológico no romance de Brontë, do trauma que Heathcliff desenvolvera devido 

à infância conturbada, fazendo com que o personagem explore quase uma histeria e loucura 

ao fim de sua vida.  

A respeito do sobrenatural na narrativa gótica, Jerrold Hogle observa: 

  

Essas assombrações podem assumir muitas formas, mas eles assumem 

frequentemente as características de fantasmas, espectros ou monstros 

(misturando características de diferentes reinos do ser, geralmente vida e 

morte) que se elevam a partir de espaços antiquados, ou, às vezes, os 

invadem vindos de reinos alheios, para manifestar crimes não resolvidos ou 

conflitos que já não se consegue mais manter enterrados. É nesse nível que a  

                                                           
4
 A tradução apresentada é nossa. Segue o original: “In the hands of a serious and genuinely writer the horror 

story (of whatever length it may be) explores the limits of what people are capable of doing and experiencing. 

Such a writer ventures into the realms of psychological chaos, emotional waste-lands, psychic trauma, abysses 

opened up by imagination. He or she explores the capacity for experiencing fear, hysteria and madness, all that 

lies on the dark side of the mind and the near side of barbarism; what lurks on and beyond the shifting frontiers 

of consciousness (where some kind of precarious vigilance and control are kept by convention and taboo and by 

the repressive censors of feelings) and where, perhaps, there dwell ultimate horrors and concepts of horror and 

terror (…): paradigms, images and figures of suffering and chaos, and thus of various kinds of hell – taking 

„hell‟ to be a more or less universal symbol of an extreme condition: for example, intense grief, an overwhelming 

feeling of irredeemable loss, acute fear, irrational foreboding or physical pain”.  
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ficção gótica geralmente brinca com e oscila entre as leis terrenas da 

realidade convencional e as possibilidades do sobrenatural
5
 (HOGLE, 2002, 

p. 2). 

 

Com base em Ceserani, Hogle e Cuddon, percebemos que a presença do sobrenatural é 

algo característico da narrativa gótica, e que é possível inserir o romance de Brontë nessa 

tradição literária. Para fundamentar essa leitura, apontaremos trechos específicos do romance 

nos quais há a referência à possível aparição do fantasma.  

Em Wuthering Heights, Heathcliff e Catherine não conseguem ficar juntos. A morte da 

amada abala profundamente Heathcliff, que, atormentado pela situação, lamenta com ódio: 

  

“Pois desejo que desperte em tormento! – exclamou ele, com veemência 

assustadora, batendo o pé e gemendo, numa súbita explosão de fúria 

incontrolável. – Pois ela foi uma mentira até o fim! Onde ela está? Não está 

lá… no céu… nem se acabou… onde está então? Oh, Catherine! Você disse 

que não se importava com os meus sofrimentos! E eu rezo apenas uma 

oração... e repito essa prece até que a minha língua se paralise: Catherine 

Earnshaw, que você não tenha descanso enquanto eu viver! Disse que eu a 

matei… venha me assombrar, então! Acredito que os mortos devem 

assombrar seus assassinos. E eu sei que os fantasmas vagam pela terra. 

Venha ficar comigo para sempre... tome a forma que quiser, mas 

enlouqueça-me! Só não me deixe neste abismo, onde não posso encontrá-la! 

Oh, Deus! É inexprimível! Não posso viver sem a minha vida! Não posso 

viver sem a minha alma!” Bateu a cabeça contra o tronco nodoso; e, 

erguendo os olhos, uivou, não como um homem, mas como uma besta 

selvagem ferida de morte por facas e lanças (BRONTË, 2012, p. 94). 

 

O pedido desesperado de Heathcliff para que Catherine reapareça, mesmo que seja 

para assombrá-lo em forma de fantasma, assume ares de maldição, e esse é nosso ponto de 

partida para pensar a possibilidade do sobrenatural em Wuthering Heights. Vemos, no trecho 

citado, toda a dor, o caos psicológico, e até mesmo o início de loucura em que o personagem 

se encontra. Ao que tudo indica, o fantasma de Cathy não aparece para Heathcliff no decorrer  

 

                                                           
5
 Tradução nossa. Original: “These hauntings can take many forms, but they frequently assume the features of 

ghosts, specters, or monsters (mixing features from different realms of being, often life and death) that rise from 

within the antiquated space, or sometimes invade it from alien realms, to manifest unresolved crimes or conflicts 

that can no longer be successfully buried from view. It is at this level that Gothic fictions generally play with and 

oscillate between the earthly laws of conventional reality and the possibilities of the supernatural”.  
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do romance. Entretanto, enquanto Mr. Lockwood passa a noite em Wuthering Heights devido 

a uma tempestade, há uma possível aparição.  

Lockwood está dormindo no quarto que fora de Catherine Earnshaw quando esta era 

criança e, após ler alguns nomes rabiscados na parede (Catherine Earnshaw, Catherine 

Heathcliff, Catherine Linton), supõe-se que adormecera e tivera um pesadelo. Há um galho 

batendo no vidro da janela que o incomoda: 

 

Pensei que me levantava e tentava abrir o postigo da janela. O gancho estava 

preso no ferrolho: circunstância que eu observara antes de me deitar, mas 

esquecera. “Tenho que acaba com isso, de qualquer modo!” murmurei, 

batendo com as juntas dos dedos no vidro, e esticando o braço para me 

agarrar o galho inoportuno. Em vez disso, meus dedos se fecharam sobre 

uma mão pequena e gelada! O intenso horror do pesadelo tomou conta de 

mim: tentei retirar o braço mas a mão se agarrou à minha e uma voz – a mais 

melancólica que eu já ouvira – gemia: 

– Deixe-me entrar, deixei-me entrar! 

– Quem é você? – perguntei, enquanto lutava para me desvencilhar. 

– Catherine Linton – respondeu a voz, estremecendo (por que pensei em 

Linton? Eu havia lido Earnshaw vinte vezes mais repetido do que Linton). 

– Voltei para casa: eu me perdi na charneca! 

Enquanto a voz falava, distingui no escuro o rosto de uma criança olhando 

pela janela. O terror me tornou cruel, e, acreditando ser inútil tentar livrar-

me da criatura, puxei seu punho sobre o vidro quebrado e esfreguei-o de um 

lado para o outro, até o sangue escorrer e ensopar as roupas de cama. Mas a 

criatura seguia gemendo “Deixe-me entrar!” e mantinha seu tenaz aperto, 

quase me enlouquecendo (BRONTË, 2012, p. 19). 

 

Essa possível aparição de Catherine para Lockwood permanece incerta, no embate de 

ser parte de um pesadelo, ou de fato ter ocorrido: 

  

Os dedos afrouxaram e puxei meu braço, pela fenda: empilhei rapidamente 

os livros como uma pirâmide sobre o vidro quebrado, e tapei os ouvidos para 

não escutar aquele rogo infeliz. Parece-me que fiquei assim por um quarto de 

hora. Mas, quando parei para escutar outra vez, o grito doloroso voltou a 

gemer! 

– Vá embora! – gritei. Nunca vou deixá-la entrar, nem que me implore 

durante vinte anos! 

– Faz vinte anos – lamentou a voz – vinte anos. Estou vagando há vinte 

anos! – Então algo começou a arranhar de leve pelo lado de fora, e a pilha de 

livros moveu-se como se tivesse sido empurrada. Tentei correr, mas não  
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conseguia mover um dedo, e então gritei alto, num frenesi de pavor. Fiquei 

perturbado ao descobrir que o grito fora real (BRONTË, 2012, p. 19). 

 

Na continuação dessa passagem, Heathcliff descobre sobre a estadia de Lockwood no 

quarto de Catherine e se enfurece. Entretanto, o que mais o atormenta é o fato de ela ter 

possivelmente aparecido a um desconhecido, e não para ele, que sempre pedira seu retorno. 

Ele então expulsa Lockwood do quarto, e se tranca nele. Começa a chorar e pede: “Entre! 

Entre! – soluçava. – Venha, Cathy! Oh, venha... – Só mais uma vez! Oh! Amor do meu 

coração! Ouça-me desta vez, ouça-me afinal, Catherine!” (BRONTË, 2012, p. 19). Esse 

trecho ecoa a passagem descrita anteriormente, quando Heathcliff descobre sobre a morte de 

Catherine e, desolado, clama para que ela venha assombrá-lo.  

Além disso, no fim da narração de Nelly para Lockwood a respeito da história do 

Morro dos Ventos Uivantes, há nova referência a dois possíveis fantasmas – que seriam os 

fantasmas de Heathcliff e Catherine:  

 

Mas o povo da região, se o senhor lhes perguntar, jura sobre a Bíblia que ele 

caminha por aí. Alguns dizem que o encontraram perto da igreja, outros na 

charneca, e outros dizem que o viram até dentro desta casa. Histórias tolas, 

dirá o senhor, e eu também digo. O velho, no entanto, lá junto ao fogo da 

cozinha, afirma que vê, aos dois, olhando pela janela do seu quarto, a cada 

noite de chuva, desde a morte do patrão. E me aconteceu uma coisa estranha, 

há cerca de um mês. Era de tarde, e eu ia para a Granja Thrushcross; estava 

escuro, ameaçando tempestade, e, ao virar a curso do morro, encontrei um 

rapazinho com uma ovelha e dois carneirinhos à frente; chorava sem parar, e 

supus que os carneiros estavam excitados e se recusavam a obedecer. 

– O que aconteceu, rapazinho? – perguntei. 

– O Heathcliff está lá com uma mulher, perto da encosta – choramingou ele 

– e estou com medo de passar. 

Não vi nada. (...) Mesmo assim, já não gosto de andar por aí no escuro; e 

nem gosto de ficar sozinha nesta casa sombria (BRONTË, 2012, p. 183). 

 

Por mais que Nelly negue sua crença em fantasmas, ela mesma assume ter medo de 

andar pelos morros sozinha, ou permanecer em casa sem a companhia de alguém. É em meio 

a essas tantas possibilidades, entre não ditos e entrelinhas, sonhos e pesadelos, que podemos 

inserir a presença do fantasma na obra de Emily Brontë.  
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O Fantástico e o Sobrenatural 

 

Essa possibilidade do sobrenatural em Wuthering Heights permite-nos utilizar as 

teorias do fantástico para uma melhor compreensão. Para constituir uma base a respeito desse 

estudo do sobrenatural, partimos para um olhar teórico sobre o fantástico na literatura do 

século XIX, adotando como estudiosos Tzvetan Todorov e Remo Ceserani, além de David 

Roas. Em Introdução à literatura fantástica (1975), ao ponderar sobre a inserção do elemento 

fantástico em uma narrativa, Todorov reflete: 

 

Somos assim transportados ao âmago do fantástico. Num mundo que é 

exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem 

vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis 

deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das 

soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da 

imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou 

então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, 

mas nesse caso esta realidade é redigida por leis desconhecidas para nós 

(TODOROV, 1975, p. 30). 

 

Todas as possíveis aparições do sobrenatural no romance de Brontë partem desse 

“mundo exatamente o nosso” que Todorov traz em seu conceito, pois a história não apresenta 

nenhum outro caso “fantástico” ao descrever os demais acontecimentos. É um morro, com 

uma casa, uma família conturbada, histórias de vingança e morte. Entretanto, em meio a uma 

noite qualquer em que um inquilino dorme num suposto cômodo da casa em que morara uma 

criança já falecida, há um suposto pesadelo. Ou seria realidade? Todorov ainda ressalta que há 

essas duas opções: a de que é de fato uma ilusão, ou seja, um sonho de Lockwood; ou a de 

que é de fato uma aparição – e, assim, devemos aceitar uma realidade diferente daquela por 

nós reconhecida. Portanto, de acordo com Todorov, “a arte fantástica ideal sabe se manter na 

indecisão” (TODOROV, 1975, p. 50), mantendo a possibilidade como marca fundamental.  

Catherine supostamente apareceu para Lockwood em uma noite qualquer, em que este 

tivera que dormir no Morro dos Ventos Uivantes devido a uma forte tempestade. Descartando 

a presença do suposto fantasma, não há nada além de “um quadro da vida real” sendo 

representado. Assim, de acordo com Todorov: “O fantástico se caracteriza por uma  
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intromissão brutal do mistério no quadro da vida real. (...) Todo fantástico é ruptura da ordem 

estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana” 

(TODOROV, 1995, p. 32). É possível relacionar essas reflexões, também, com o trecho em 

que Nelly conta a respeito do menino e suas ovelhas, com medo de passar pelos morros por 

ter visto Heathcliff e Catherine. Mesmo após anos, em uma geração nova de personagens, há 

essa “intromissão brutal do mistério no quadro da vida real” que Todorov menciona.  

As teorias do fantástico também colaboram para a compreensão de um personagem 

complexo da obra de Emily Brontë, Heathcliff – pois é a partir dele, das suas lamentações, 

que se iniciam as intromissões do sobrenatural na narrativa. Ele é quem pede para que haja 

essas aparições, como forma de aliviar sua angústia. Todorov, ao falar do fantástico, explora 

essa angústia nos personagens: “O fantástico explora o espaço interior; tem uma estreita 

relação com a imaginação, a angústia de viver e a esperança de salvação” (TODOROV, 1975, 

p. 42). Heathcliff é descrito como um “animal” após saber da morte de Catherine, pois está de 

fato tomado por essa angústia. E como uma forma de salvação, pede para que ela volte a 

assombrá-lo. Isso fica ainda mais explícito quando ele tranca-se no quarto em que Lockwood 

dormira e tivera o “pesadelo” com Catherine (então uma criança) invadindo a janela. Ceserani 

também discute essas relações entre personagens e o fantástico que podem ser associadas a 

Heathcliff e às supostas aparições de Catherine: 

 

apresenta personalidades duplas, laceradas, divididas, fragmentadas e 

personagens que não conhecem nenhum desenvolvimento, nenhum 

equilíbrio entre a mente e os sentidos, e são frequentemente atormentados 

por fixações e obsessões, e também frequentemente bloqueados em uma das 

primeiras etapas da formação psicológica (CESERANI, 2006, p. 89). 

 

Heathcliff é marcado desde a infância por constantes agressões e rejeições. Isso 

acarreta seu sentimento de vingança, que se desenvolve conforme ele cresce. Há essa “falta de 

equilíbrio” em Heathcliff, um sujeito fragmentado por toda sua carga de vivência. Sua origem 

é um mistério, sua infância é violenta, e seu amadurecimento é marcado por perdas e 

vingança.  
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O amor entre Catherine e Heathcliff pode ser entendido como uma “fixação” ou 

“obsessão”, como postula Ceserani. Um amor doentio, exagerado em seu máximo, e que, 

entretanto, nunca se consome – o que faz com que essa obsessão torne-se ainda mais forte. 

Por isso, com a morte de Catherine, Heathcliff vê-se ainda mais atormentado com todos esses 

sentimentos. Ele deseja revê-la, seja de qualquer maneira, pois a sua morte é também um 

pedaço da morte do próprio ser de Heathcliff: “Não posso viver sem minha vida! Não posso 

viver sem minha alma!” (BRONTË, 2012, p. 94). Caminham para o mesmo sentido as 

reflexões de David Roas, em “La amenaza de lo fantástico”, quando o autor descreve 

justamente esse querer algo proibido – no caso de Heathcliff, impossível: rever a sua amante 

já falecida: 

 

Y la literatura fantástica se convirtió, así, en un canal idóneo para expresar 

tales miedos, para reflejar todas esas realidades, hechos y deseos que no 

pueden manifestarse directamente porque representan algo prohibido que la 

mente ha reprimido o porque no encajan en los esquemas mentales al uso y, 

por tanto, no son factibles de ser racionalizados (ROAS, 2001, p. 23-24). 

 

O desejo de Heathcliff, repetido tanto no momento em que descobre da morte de 

Catherine, e também quando Lockwood tem seu sonho com o suposto fantasma da 

personagem, pode ser compreendido nos termos desse “desejo reprimido” a que se refere 

Roas. É algo que destoa dos nossos esquemas mentais, foge da racionalização. Não é racional 

que uma pessoa morta volte para o “quadro da vida real”.  

Com relação, especificamente, à figura do fantasma, Roas traz uma reflexão a seu 

respeito dentro da narrativa fantástica: 

 

supone la transgresión de las leyes físicas que ordenan nuestro mundo: 

primero, porque el fantasma es un ser que ha regresado de la muerte (...) al 

mundo de los vivos en una forma de existencia radicalmente distinta de la de 

estos y, como tal, inexplicable; y segundo, porque para el fantasma no 

existen el tiempo (en principio, está condenado a su particular “existencia” 

por toda la eternidad) ni el espacio. (...) el relato fantástico provoca – y, por 

tanto, refleja – la incertidumbre en la percepción de la realidad y del 

proprio yo: la existencia de lo imposible, de una realidad diferente a la 

nuestra, conduce, por un lado, a dudar acerca de esta última y, por otro, y  
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en directa relación con ello, a la duda acerca de nuestra propia existencia 

(ROAS, 2001, p. 9). 

 

O fantasma é esse “ser regressado da morte” que retorna em uma forma diferente da 

nossa. É por isso que Lockwood descreve a mão de Catherine como gélida, e sua voz como 

algo aterrorizador. Quando Roas menciona a questão do tempo, observando que o fantasma 

não existe no tempo e, por isso, está condenado à eternidade, é importante ressaltar que 

Lockwood vê Catherine criança, e não adulta (com a idade em que morrera). Ele a vê como a 

menininha que morava no Morro dos Ventos Uivantes muitos anos atrás, e que de fato está 

“perdida no espaço”, pois se perdeu tanto na charneca quanto no “mundo real”, dos vivos.  

É a partir dessa presença fantástica que começa a duvidar-se da realidade, da nossa 

própria existência. Essas reflexões remetem ao conceito de Todorov já abordado, no qual 

existem duas possibilidades: a de se acreditar ser algo da imaginação, ou a de se tomar aquilo 

como real. Com base nisso, Roas discute: 

 

La literatura fantástica es aquella que ofrece una temática tendente a poner 

en duda nuestra percepción de lo real. Por lo tanto, para que la ruptura 

antes descrita se produzca es necesario que el texto presente un mundo lo 

más real posible que sirva de término de comparación con el fenómeno 

sobrenatural, es decir, que haga evidente el choque que supone la irrupción 

de dicho fenómeno en una realidad cotidiana (ROAS, 2001, p. 24). 

 

É preciso que a narrativa se monte “conforme o real”, descrevendo “o quadro da vida 

real”, o cotidiano de personagens. Mesmo que estes sejam extremamente sombrios e 

vingativos, como é o caso de Heathcliff no romance de Emily Brontë. Assim, a comparação 

entre o real e o fenômeno sobrenatural causa esse choque, quebra com o fenômeno da 

realidade cotidiana ao qual o leitor foi induzido durante toda a narrativa.  

 

Considerações finais 

  

Caminhando para nossas últimas considerações deste primeiro estudo relacionado à 

nossa pesquisa, podemos retomar o percurso percorrido até aqui. Em um primeiro momento, 

procuramos associar uma série de aspectos presentes em Wuthering Heights a características  
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normalmente vinculadas à tradição da narrativa gótica, com base nas considerações de Jerrold 

Hogle e J. Cuddon. Constatamos, assim, que a obra apresenta elementos como a questão do 

mistério, por exemplo no fato de ser totalmente desconhecida a origem de Heathcliff, fato que 

colabora para a caracterização do personagem. Há também a presença da dor, tanto física 

quanto psicológica. Heathcliff é frequentemente agredido na sua infância por Hindley, o que o 

torna agressivo com as pessoas ao seu redor. E a dor psicológica é fortemente marcada com a 

morte de Catherine, que transforma Heathcliff completamente. Além da possibilidade do 

sobrenatural na obra, que mesmo implícito, colabora para sua caracterização gótica.  

Em seguida, tendo em vista a possibilidade do sobrenatural no romance estudado, 

procuramos construir um diálogo com algumas teorias sobre a narrativa fantástica, de modo a 

embasar nossas reflexões. Conforme vimos, Todorov traz que o elemento fantástico será 

introduzido em um plano real, e assim, complementando com o estudo de Roas, essa 

intromissão nos leva a duvidar do que é real, da nossa própria realidade. A partir de Ceserani, 

foi possível estabelecer uma relação entre o fantástico e a caracterização dos personagens.  

O fantástico, em Wuthering Heights, atua com essa intromissão da possibilidade de um 

elemento sobrenatural durante a narrativa. Não é confirmado, permanece em supostas 

aparições, disfarçadas em sonhos ou relatos de terceiros. Assim é construído o elemento 

fantástico, alimentado por elementos góticos que permeiam a narrativa. Há um mundo real 

sendo retratado, descrito com seus pormenores nas relações familiares, desavenças entre 

famílias, amores nunca consumados e trajetos sociais dos personagens. Em uma dada noite, 

todavia, em certo relato, a presença de um fantasma surge e introduz o fantástico na obra.  

As análises e diálogos propostos mostram, portanto, a validade de se pensar a 

possibilidade do sobrenatural em Wuthering Heights, por meio da figura do fantasma. Para 

nossos próximos estudos, procuraremos desenvolver mais essas reflexões e, em tempo, 

buscaremos desenvolver uma aproximação entre o romance de Emily Brontë e a teoria do 

fantasma proposta por Giorgio Agamben. 
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