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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho bibliográfico da área de Teoria e Crítica de Poesia estuda a poesia de Sylvia 

Plath (1932-1963) com o objetivo de investigar as imagens e os sons contruídos nos poemas 

“Daddy” e “The applicant”, levando em conta os sentimentos expressos pelo sujeito lírico e a 

construção de uma identidade feminina que se opõe às condições vividas pelas mulheres nas 

décadas de 1950 e 1960. Para isso, utilizamos os estudos de Alfredo Bosi (1977), Antonio 

Candido (1996), Sandra Gilbert e Susan Gubar (1979) e de Rodrigo Garcia Lopes (2007). 

Diante disso, este trabalho busca mostrar a importância das imagens e dos sons que são 

construídos nos poemas de Plath, por meio de elementos sensoriais, tais como metáfora, 

metonímia, aliteração, assonância. Buscamos relacioná-las com a construção de uma 

identidade feminina em sua obra. Para isso, investigamos como era desempenhado o papel da 

mulher na sociedade capitalista e patriarcal da segunda metade do século XX e analisamos o 

estilo poético de Sylvia Plath em relação aos aspectos em que podemos notar os sentimentos 

demonstrados pelo sujeito lírico nos poemas ao expor suas ideias sobre o universo feminino 

dessa época, levando em conta o efeito que as figuras de linguagem produzem para a 

construção das imagens e dos sons nos poemas e que traduzem o que está sendo tratado no 

discurso. 

 

 

Palavras–chave:  Imagem. Som. Poesia. Sylvia Plath. Identidade feminina.  
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ABSTRACT 

 
 

 

 

 

 

 

This bibliographic wok in the area of the Theory and Poetry Criticism studies the poetry of 

Sylvia Plath (1932-1963) with the goal to investigate the images and the sounds that are 

constructed in the poems “Daddy” and “The Applicant”, taking into account the feelings 

expressed by the speaker and the construction of a female identify which opposes to the 

conditions experienced by women in the 1950s and 1960s. In order to do this, we use the 

studies of Alfredo Bosi (1977), Antonio Candido (1996), Sandra Gilbert and Susan Gubar 

(1979), Rodrigo Garcia Lopes (2007). Therefore, this work seeks to show the importance of 

the images and the sounds which are constructed in the poems of Plath by the sensory 

elements, such as metaphor, metonymy, alliteration, assonance. We seek to link them with the 

construction of a female identity in her work. For this, we investigated what was the role of 

women in the capitalist and patriarchal society of the second half of the twentieth century and 

analyzed the poetic style of Sylvia Plath in relation to the aspects through which we can 

notice the feelings demonstrated by the speaker in the poems to express her ideas about the 

female universe at that time, taking into account the effect of the figures of speech to the 

construction of the images and the sounds in the poems and which translate what is being 

treated in the speech. 

  

Keywords:  Image. Sound. Poetry. Sylvia Plath. Female identity.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
 

 

 

Este trabalho bibliográfico da área de Teoria e Crítica de Poesia estudará a poesia de 

Sylvia Plath (1932-1963) com o objetivo de investigar as imagens e os sons contruídos nos 

poemas “Daddy” e “The applicant”, levando em conta os sentimentos expressos nesses 

poemas pelo sujeito lírico e a construção de uma identidade feminina que se opõe às 

condições vividas pela mulher nas décadas de 1950 e 1960. Para isso, utilizaremos os estudos 

de Ana Cecília Carvalho (2003); Maria Cristina Bessa (2008); Ezra Pound (1976), Jonathan 

Culler (1999), Alfredo Bosi (1977), Antonio Candido (1996) e (2004), Norma Goldstein 

(2001), Sandra Gilbert e Susan Gubar (1984), Rodrigo Garcia Lopes (2007); Maurício Arruda 

Mendonça (2007); Marjorie Perloff (1990); Lynn Keller e  Cristanne Miller (1984); Susan R. 

Van Dyne (1993) e Susan Cubar (1985). 

A literatura de autoria feminina, até recentemente, foi pouco valorizada e muito 

limitada devido ao fato de que a escrita literária se restringia apenas aos homens. Foi com o 

desenvolvimento da crítica literária feminista que esse cenário começou a mudar. Estudar a 

poesia de Sylvia Plath é uma forma de valorizar a literatura escrita por mulheres apresentando 

uma das vozes femininas norte-americanas que mais se destacou na segunda metade do século 

XX pelo seu estilo único de escrita, inclusive exercendo forte influência em escritoras 

poesteriores a ela. 

Acreditamos que em sua obra ocorre um processo de subversão de sentidos, já que a 

poeta faz uma releitura das condições vividas pelas mulheres no patriarcado e mostra ao leitor 

as sensações de confinamento, submissão e obediência de modo questionador e irônico, 

subvertendo, portanto, o papel de passividade convencionalmente atribuído às mulheres. 

Para verificar essa hipótese, partiremos da imagem para analisar seus poemas, que por 

sua vez, colabora para dar sentido ao que o sujeito lírico diz nos versos. Estudaremos também 

a importância do som para o ritmo na apresentação dessas emoções que de uma forma ou de 

outra, perpassam os poemas e chegam até o leitor. 

Os poemas escolhidos estão presentes na obra Ariel (2010), editada e lançada dois 

anos após a morte de Plath pelo seu marido, o também poeta Ted Hughes, e reeditada por sua 
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filha Frieda Hughes algum tempo depois. Se, por um lado, em “Daddy” podemos perceber 

que o sujeito lírico relata a opressão vivida com seu pai, por outro, “The applicant” sugere 

uma visão crítica sobre o papel do homem e da mulher no casamento. Os dois poemas se 

analisados juntos, possuem elementos que nos ajudam a construir uma identidade feminina na 

obra de Plath. 

 Uma vez que a obra de Plath se coloca como uma das mais importantes no panorama 

da poesia de língua inglesa, notamos que há poucos trabalhos que estudam a presença e a 

relevânica da autoria feminina na literatura norte-americana nesta Instituição de Ensino 

Superior. Para um futuro professor, é essencial que se conheçam novos estilos de textos 

literários, como o de Plath. Daí a necessidade de se desenvolver uma pesquisa sobre essa 

poeta para avançarmos nos estudos da poética de língua inglesa e também para divulgar sua 

obra. Além disso, esta pesquisa sobre poesia poderá contribuir para os estudos a respeito de 

literatura escrita por mulheres e, assim, agregar novos conhecimentos aos trabalhos já 

existentes. 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo mostrar a importância das imagens e dos 

sons que são construídos nos poemas de Plath, por meio de elementos sensoriais, tais como 

metáfora, metonímia, aliteração, assonância, entre outras figuras. Buscaremos relacioná-las 

com a construção de uma identidade feminina em sua obra. 

Para isso, investigaremos como era desempenhado o papel da mulher na sociedade 

capitalista e patriarcal da segunda metade do século XX e analisaremos o estilo poético de 

Sylvia Plath especialmente no que diz respeito aos aspectos em que podemos notar os 

sentimentos demonstrados pelo sujeito lírico nos poemas ao expor suas ideias sobre o 

universo feminino dessa época, levando em conta o efeito que as figuras de linguagem 

produzem para a construção das imagens e dos sons nos poemas de Plath e que traduzem o 

que está sendo tratado no discurso. 

Buscaremos, no primeiro capítulo, apresentar o estilo poético de Sylvia Plath, 

abordando os principais temas presentes em seus poemas e como esses temas refletem o 

sujeito lírico da obra Ariel na busca de uma identidade feminina. Além disso, estudaremos 

também as condições vividas pela mulher na sociedade e na literatura. Desse modo, 

relacionaremos a poesia de Plath com a visão limitada que a crítica propõe à literatura escrita 

por mulheres. 

 No segundo capítulo, faremos uma introdução com base teórica sobre imagem e som 

na poesia. Em seguida, veremos como esses elementos são aplicados na obra de Sylvia Plath. 

Aplicaremos, no terceiro capítulo, os conceitos estudados nos poemas escolhidos e 
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apresentaremos as suas análises com o intuito de mostrar aos leitores como Plath trabalha com 

os elementos estudados.  

A partir das análises, poderemos ver como é construída a identidade feminina nos 

poemas selecionados. Assim, na conclusão de nossa pesquisa, buscaremos apresentar essa 

construção levando em conta o que foi estudado sobre imagem e som e de que maneira 

podemos identificá-la de um poema a outro. 
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1 SYLVIA PLATH: O MITO E A POESIA  

 

 

 

 

 

É importante ressaltar neste trabalho que falar sobre Sylvia Plath enquanto biografia é 

uma aspecto relevante para nosso estudo porque, muitas vezes, conhece-se mais a vida do que 

a obra. A vida pode se tornar a porta de entrada para a obra, já que foi por meio dela que foi 

gerado o mito em torno de Plath. Desse modo, apresentaremos neste capítulo alguns aspectos 

sobre a vida da poetisa e as principais características de seu estilo poético para nos ajudar a 

compreender um pouco mais sobre sua obra e a levantar questões acerca de sua poesia e sua 

fortuna crítica. 

 

 

1.1 Quem foi Sylvia Plath 

 

Sylvia Plath foi uma poetisa norte-americana cuja obra ganhou destaque maior na 

mídia após sua morte. Nasceu em Boston, Estados Unidos, no dia 27 de outubro de 1932 e 

cometeu suicídio inalando gás de cozinha em 11 de fevereiro de 1963, em Londres, aos trinta 

anos de idade. 

Desde os primeiros anos escolares, a poeta se mostrou uma aluna exemplar, e suas 

conquistas acadêmicas incluem ter estudado no tradicional Smith College, conquistando 

prêmios que lhe renderam um grande reconhecimento literário, tal qual um importante estágio 

como editora da revista Mademoiselle, em Nova Iorque.  

Apesar de seu desempenho intelectual, Sylvia Plath sofria de instabilidades 

psicológicas desde a morte de seu pai, Otto Plath, quando ela tinha oito anos de idade. Esse 

acontecimento marcou sua vida, inclusive há poemas em que é muito usada a imagem 

paterna, como em “The Colossus” e “Daddy”. No verão de 1953, Plath sofreu uma grande 

crise de depressão e precisou passar por tratamentos de eletrochoques. Tentou suicídio pela 

primeira vez no mesmo ano ao se esconder no porão de sua casa e tomar várias pílulas para 

dormir, sendo encontrada três dias depois.  
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Após se recuperar, Plath voltou para sua rotina normal de aluna exemplar e, em 1955, 

ganhou uma bolsa Fullbright para estudar em Cambridge, na Inglaterra, onde conheceu o 

poeta Ted Hughes (1930-1998). Um ano depois eles se casaram.  

Em 1960, Plath lançou sua primeira coleção de poemas intitulada The Colossus and 

Other poems, no mesmo período em que escreveu The bell jar, romance lançado apenas em 

1963. As outras obras escritas por Plath foram publicadas postumamente, como é o caso de 

Ariel, lançado em 1965 sobre o qual falaremos adiante. Compõem sua obra os títulos: 

Crossing the water e Winter Trees ambas datadas de 1971, e The Collected Poems, de 1981, 

obra que contém toda sua produção literária organizada por Ted Hughes. Em 1975, sua mãe 

Aurelia Plath organizou as cartas através das quais ela e sua filha se comunicavam e as 

publicou sob o título Letters Home: correspondence 1950-1963. Foi lançada também em 1977 

uma coleção de seus contos intitulada Johny Panic and the bible of dreams. Além disso, os 

diários escritos por Plath no período de 1950 a 1962 foram reunidos e intitulados The journals 

of Sylvia Plath. 

Em 1962 Plath e Hughes se separaram devido à infidelidade do marido. Foi nesse 

período que ela escreveu a maior parte dos poemas que compõem Ariel. Nessa época, Plath 

sofreu uma nova crise de depressão que resultou em sua morte. 

 

 

1.2 A poética de Sylvia Plath 

 

Embora sua obra tenha sido bastante reconhecida em vida, foi após a morte que Sylvia 

Plath alcançou o auge do sucesso em suas produções. Com esse reconhecimento póstumo, 

houve o apequamento de sua poética, já que foi criada uma imagem negativa da poetisa que 

passou a ser vista como uma mulher traída e desequilibrada que sofria sérios problemas 

psicológicos e que transferia suas crises depressivas para poemas grosseiros.  

Desse modo, o talento de Plath foi reduzido pelos críticos e essa redução foi 

responsável pela limitação de sua obra. Como consequência disso, as pessoas deixaram de 

lado o fato de que Plath, como mulher e poeta, poderia lidar não só com seus problemas, mas 

com problemas sociais também, sendo capaz de criar um estilo único e particular de escrita 

entre as décadas de 1950 e 1960.  

O mito literário criado em torno da vida de Plath se deu devido ao seu fim trágico. 

Com isso, sua obra foi explorada em seu caráter autobiográfico pelos críticos, que passaram a 
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procurar vestígios de sua vida pessoal em seus poemas e contos, gerando diversas questões e 

interpretações sobre sua obra, como nos indica Ana Cecília Carvalho (2003, p. 27): 

 

De qualquer ângulo que se analise, o suicídio de Sylvia Plath faz com que o 

leitor se volte da escrita para a vida, o que exige a compreensão dos fatos 

biográficos transformados no texto. É verdade que nem toda obra de autor 

suicida produz esse efeito. Mas, em Sylvia Plath, isso se dá em razão de uma 

recorrência que constitui o aspecto distintivo de seu trabalho: as incessantes 

transformações e rearranjos do elemento autobiográfico, ocorridos no tecido 

literário de sua poesia e de seus textos em prosa, compõem uma situação tal, 

que a escrita testemunha a ressonância subjetiva do elemento autobiográfico 

em uma obra que parece nutrir-se deste para compor uma poética da 

subjetividade. 

 

Seu único romance, The bell Jar, lançado primeiramente sob o pseudônimo de Vitoria 

Lucas e em seguida sob o nome da própria Plath, traz detalhes acerca da luta contra a 

depressão e questionamentos em torno da sociedade norte-americana dos anos 50 e dos 

estereótipos femininos, tais como casamento e maternidade, contados através do olhar da 

narradora-personagem Esther Greenwood. O romance ainda traz acontecimentos que 

coincidem em alguns aspectos com a vida da poeta, como o estágio na revista de Nova Iorque, 

a crise de depressão, o tratamento de eletrochoque e a primeira tentativa de suicídio. 

Devido a tais semelhanças, essa obra ficou conhecida como um romance 

autobiográfico e Greenwood sendo vista como um alter ego de Plath. De acordo com Lopes 

(2007, p. 117), The bell Jar “contribuiu ainda mais para consolidá-lo como um mito literário, 

quase nos fazendo esquecer de que Sylvia Plath é uma poeta”. Lopes ainda conclui que “essa 

mitificação foi responsável pelas leituras estreitas e pela recepção equivocada que seu livro 

póstumo, Ariel, recebeu da crítica da época” (2007, p.117). 

Um dos fatores que contribuíram para que a obra de Plath se tornasse conhecida como 

autobiográfica foi a necessidade que as pessoas tinham de analisar sua obra e encontrar 

detalhes particulares sobre sua vida, seu casamento, até mesmo vestígios sobre seu suicídio, 

esquecendo, por vezes, o seu processo criativo, que fez com que ela se tornasse uma das 

maiores vozes femininas de seu tempo. 

É importante ressaltar neste trabalho que o seu estilo poético, além de ganhar caráter 

autobiográfico, também é incluído no cânone literário da poesia confessional, estilo que 

ganhou força através da obra Life Studies (1959) de Robert Lowell (1917-1977), poeta norte-

americano que ministrou curso de poesia para Plath e Anne Sexton na Universidade de 

Boston. Desse modo: 
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O contato com a escrita confessional de Lowell e Sexton, cujas vidas eram 

marcadas por problemas emocionais e tentativas de suicídio seguidas de 

internação, liberou para ela o caminho que buscava, afastando de uma 

poética mais formal e dirigida para uma escrita na qual uma presença 

fortemente pessoal se expressava por meio de uma dicção livre e solta. Mais 

importante ainda, esse contato ajudou-a a deixar de lado a convicção de que 

o subjetivo e o pessoal não constituíam material aceitável para a escrita. 

(CARVALHO, 2003, p. 29) 

 

Diante disso, entendemos que a poesia confessional baseia-se no uso experiências 

íntimas do indivíduo como material para a sua produção poética. No entanto, enquadrarmos 

Plath nessa estética é uma forma de limitar as leituras de sua obra, pois além de forçar um 

vínculo com poetas de linhas temáticas opostas aos poemas de Ariel, essa relação a inclui em 

um cânone ao qual ela não pertence, já que: 

 

em Plath, ‘Confessional’ não implica necessariamente uma ‘poética de 

confessionário’, de choro e desabafo. Ao contrário, ela soube evitar essa 

facilidade e transformar suas experiências num desafio à própria habilidade 

poética. Em seus depoimentos, Sylvia Plath sempre enfatizou a importância 

do controle e da manipulação, a nível poético, de experiências – mesmo as 

mais ‘extremas’ – com uma mente informada e inteligente. (LOPES, 2007, 

p.118-119) 

 

Além disso, o rótulo confessional em Plath acarreta uma outra problemática, pois 

mesmo que essa estética tenha sido utilizada por homens na literatura norte-americana tais 

como Lowell e John Berryman (1914-1972), a literatura de autoria feminina estaria mais 

ligada a esse estilo. Segundo Lucia Sander (1989, p. 38) a literatura escrita por mulheres tem 

como principal característica a tendência à autobiografia e ao confessional por geralmente 

estar ligada à experiência de vida da escritora.  

Essa rotulação se dá pela visão dos críticos masculinos que nada viam além de suas 

próprias tradições. Para eles, as mulheres não teriam nada para escrever, por isso elas 

escreviam apenas sobre seus sentimentos reprimidos. Como consequência disso, “esta 

dependência ou atrelamento à experiência particular reduz a literatura a uma forma simplista 

de autobiografia e resulta em um produto inferior, de pouca ou nenhuma literariedade, 

transcendência e valor artístico” (SANDER, 1989, p.38).  

De modo geral, a atuação das mulheres na literatura apresenta uma delimitação entre a 

expressão artística e o que era designado próprio da mulher, pois até meados do século XX, o 

papel desempenhado por elas na sociedade era voltado para a vida doméstica, por isso, 

ganhavam forma apenas ao se casarem. Incapazes de fazer questionamentos sobre a redução 

do espaço social, elas deveriam ser submissas ao marido, além de serem consideradas 
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hierarquicamente inferiores aos homens. Dessa forma, ao escreverem, as mulheres estariam 

representando algo contraditório à condição feminina, como Gilbert e Gubar (1984, p. 541) 

apontam: “[…] from what Woolf would call ‘masculinist’ point of view, the very nature of 

lyric poetry is inherently incompatible with the nature or essence of femaleness”
1
. 

Assim como Plath, muitas mulheres escreviam diários, cartas, poemas e 

principalmente romances, em que criavam histórias e personagens imaginárias que 

contradiziam os ensinamentos de passividade e submissão que a sociedade impunha a elas. 

No entanto, essas obras foram tidas como algo sem valor, já que tradicionalmente “women 

are taxed for both triviality and sententiousness, for both silly superficiality and 

melodramatic ‘carrying on’ about profound subjects”
2
 (GILBERT; GUBAR, 1984, p. 542).  

Diante dessas afirmações, ressaltamos que o confessional em Plath, assim como na 

literatura escrita por mulheres, apresenta um aspecto negativo, pois essa estética fortalece o 

mito em torno de sua vida e diminui sua obra. Com isso, podemos apontar como outro fator 

que contribui para não a enquadrarmos nessa estética, o fato de que sua poesia possui uma 

forma individual de escrita, pois como Lopes (2007, p.118) afirma “o dilema de Plath foi o de 

qualquer poeta: como conseguir, por meio da prática textual, uma voz inconfundível e 

inovadora”.  

Além disso, Plath desenvolveu em sua obra um estilo próprio que se distingue do 

tradicionalismo norte americano, por isso a dificuldade de aceitarmos o rótulo confessional. 

Os poetas tradicionais valorizavam a forma da enunciação do poema, assim era frequente a 

utilização de padrões métricos e as questões emotivas estavam opostas às questões racionais 

para os tradicionais. Plath rompe com essa tradição, pois seus versos não possuem formas 

fixas, se tratando de versos livres mais voltados para a construção de imagens, que muitas 

vezes fazem alusões à cultura popular, como a imagem do vampiro utilizada em “Daddy” e 

também à mitologia grega, como em “Medusa” e “Lady Lazarus”.  

Plath se preocupava com a dicção de seus poemas, por isso criava efeitos sonoros com 

as palavras que correspondiam com as imagens criadas pelo sujeito lírico. Além disso, 

podemos apontar em sua poesia emoções sentidas pelo sujeito lírico, como a angústia, como 

uma das características que a diferem do tradicionalismo. Entre os principais temas abordados 

                                                 
1
 “[…] do que Woolf chamaria de ponto de vista ‘masculinista’, a própria natureza da poesia lírica é 

inerentemente incompatível com a natureza ou essência da feminilidade.” (GILBERT; GUBAR, 1984, p. 541, 

tradução nossa) 
2
 “[…] as mulheres são taxadas pela trivialidade e por serem sentenciosas, pela superficialidade tola e pelo 

comportamento melodramático sobre assuntos profundos.” (GILBERT; GUBAR, 1984, p.542, tradução nossa)  
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em sua poesia estão a morte, fatos históricos, abelhas, relações familiares e questões ligadas 

ao universo feminino como a maternidade e a esterilidade. 

Ressaltamos também que a poesia de Plath está ligada à questões políticas e sociais e 

não apenas individuais, pois ao contrário do que a crítica aborda, questões sobre o corpo 

feminino, maternidade e o papel da mulher na sociedade tornaram uma de suas preocupações 

principais em sua obra, como aborda Bessa (2008, p.27): 

 

Alguns desses problemas eram pessoais, outros surgiram do sentimento de 

repressão que pesava sobre as mulheres nos anos 50. Entre esses havia 

crenças – partilhadas por muitas mulheres – que a esposa não deveria 

mostrar irritação ou ambicionar uma carreira, mas sim encontrar realização 

nos cuidados com marido e filhos. Mulheres profissionalmente bem 

reconhecidas como Plath sentiam-se vivendo uma contradição. 

 

Com isso, notamos que o período vivenciado por Plath, tanto na literatura, quanto na 

sociedade, contribuiu para que sua voz ganhasse mais força na obra Ariel (1965), mostrando-

nos a evolução de suas habilidades transformadas em linguagem poética, a qual nos permite 

ver uma estética que vai além do que a poesia autobiográfica e confessional permite, já que “a 

literatura de mulheres é capaz de captar a especificidade não só da experiência pessoal da 

escritora mas da experiência da mulher na sociedade patriarcal e, por isso, ela supera o 

personalismo, transcende o autobiográfico” (SANDER, 1989, p. 43) e, portanto, o 

confessional. 

Além disso, sua obra nos possibilita ter uma visão mais abrangente de sua poética, 

sendo possível encontrar várias facetas do sujeito lírico criado por ela, ora mais irônico, ora 

mais agressivo, como se estivesse se libertando de uma força que a oprimia, como veremos a 

seguir. 

 

 

1.3 A obra Ariel  

 

Antes de cometer suicídio, Sylvia Plath estava trabalhando em uma nova coleção de 

poemas intitulado primeiramente como A birthday present, em seguida Daddy and other 

poems, e finalmente Ariel. Os manuscritos dessa obra continham cerca de quarenta poemas 

escritos entre outubro de 1961 a novembro de 1962 que foram deixados devidamente 

organizados numa pasta sobre sua escrivaninha, sendo encontrada por Ted Hughes já com o 

título definido.  
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A polêmica dessa obra gira em torno das mudanças realizadas por Hughes na edição 

lançada em 1965. Treze poemas foram retirados e substituídos por outros escritos nas últimas 

semanas de vida de Plath, os quais não estavam inclusos no material original deixado pela 

poeta. Hughes alegava que os poemas retirados eram mais agressivos e estavam diretamente 

ligados aos problemas vividos pelo casal antes da separação e que, ao retirá-los, estaria 

protegendo a memória da mãe de seus filhos. Entre os poemas retirados, quatro foram 

considerados mais fortes por possuírem tons de vingança e remeterem ao desejo de busca por 

uma nova identidade e a reconstrução do sujeito lírico. São eles: “Purdah”, “The jailor”, “The 

other” e “Thalidomide”. 

Ao alterar e trocar a ordem dos poemas, Hughes recriou na obra aspectos que 

enfatizavam o suicídio de Plath como algo inevitável devido às crises depressivas e à forte 

tendência suicida da poeta, contribuindo, assim, para que viesse à tona o mito sobre a vida de 

Sylvia Plath e a limitação da obra em si, como aconteceu com The bell Jar.  

Na versão de Hughes, encontramos uma imagem fragilizada do sujeito lírico de Plath. 

A coleção iniciava com o poema “Morning Song” e terminava com o trágico “Words”, num 

arranjo que realçava um processo de aceitação da morte, como se o sujeito lírico estivesse se 

preparando para o fim. Por conta disso, os leitores foram conduzidos a uma leitura mais 

estreita, voltada para o aspecto autobiográfico e confessional. 

A edição feita por Hughes fez com que fosse constituído um novo volume da obra 

Ariel, já que até então, “no one doubted that Ariel was indeed Ariel; no one, that is, raised the 

issue of whether or not Plath’s book, as published by Faber and Faber in London and Harper 

and Row in New York, reflected the poet’s own stated wishes” (PERLOFF, 1990, p. 176)
3
. 

Foi apenas em 2004, por iniciativa da filha do casal, Frieda Hughes, que os leitores 

tiveram a chance de ler o material original. Dessa vez, a coleção estava de acordo com a 

proposta inicial deixada pela poeta. Plath estava trabalhando em temas que iam além da 

morte, traição e confissão, ao contrário do que foi proposto por Hughes na primeira edição. O 

poeta tornou a obra mais convencional para o desejo dele, alterou o seu sentido representando 

um “sense of finality”
4
, como afirma Marjorie Perloff (1990, p. 197).  

Na versão de Plath, Ariel inicia com a palavra “love” no poema “Morning song” e 

termina com a palavra “spring” em “Wintering”, numa versão mais positiva do que a de 

Hughes. Desse modo, podemos dizer que ”Plath’s arrangement emphasizes, not death, but 

                                                 
3
 “ninguém duvidava que Ariel fosse de fato Ariel; ninguém, quer dizer, levantou a hipótese de que o livro de 

Plath, como foi publicado pela Faber and Faber em Londres e pela Harper and Row em Nova York, não 

refletisse os desejos expressos pela própria poeta”. (PERLOFF, 1990, p. 176, tradução nossa) 
4
 “Senso de finalidade” (PERLOFF, 1990, p. 197, tradução nossa) 
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struggle and revenge” (PERLOFF, 1990, p. 197)
5
, já que o arranjo realizado pela poeta na 

escolha dos poemas forma um processo de libertação da opressão e superação da crise, como 

se o sujeito lírico estivesse criando forças para se reerguer, reconstruir-se para, enfim, 

renascer. Podemos ver essa reconstrução nos fragmentos selecionados do poema “Lady 

Lazarus”: 

 

[…] 

That melts to a shriek. 

I turn and burn. 

Do not think I underestimate your great concern: 

 

Ash, ash 

You poke and stir. 

Flesh, bone, there is nothing there, 

 

[…] 

Herr God, Herr Lucifer 

Beware 

Beware 

 

Out of the ash 

I rise with my red hair    

And I eat men like air.
6
 

 

 Nesses trechos, notamos como a ideia da morte é trabalhada no poema como um meio 

para renascer. O sujeito lírico não tem medo de seu opressor e, ao se carbonizar, faz uso das 

próprias cinzas para se reerguer, simbolizando sua morte e renascimento, como a figura 

mitológica da Fênix faz. No momento em que se levanta, o sujeito lírico renasce com mais 

                                                 
5
 “O arranjo de Plath enfatiza não a morte, mas luta e vingança” (PERLOFF, 1990, p. 197, tradução nossa) 

6
 “[...] Que se funde num grito. / Me viro e carbonizo. / Não pense que subestimo sua grande preocupação. / 

Cinza, cinza - / Você fuça e atiça. / Carne, osso, não há mais nada ali - / [...] Herr Deus Herr Lúcifer / Cuidado/ 

Cuidado / Saída das cinzas / Me levanto com meu cabelo vermelho / E devoro homens como ar. (PLATH, 2010, 

p.50-51, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo)” 
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força para se vingar e devorar homens como ar, no sentido de se libertar da opressão 

masculina representada pelas figuras poderosas de “Herr God “ e “Herr Lucifer”
7
. 

Além disso, é importante ressaltar neste trabalho que o título dessa obra faz referência 

à peça A tempestade de William Shakespeare, na qual a personagem Ariel é dotada de um 

poder de se transfigurar em ar, sendo caracterizada por suas virtudes. Por se tratar de um 

escravo, Ariel busca sua liberdade obedecendo às ordens de seu amo Próspero, o que se 

distingue da voz enunciadora dos poemas de Plath, já que a voz lírica criada pela poeta não 

obedece a um senhor. 

Ao contrário de Ariel, encontramos na peça a personagem Caliban a qual é descrita 

como um ser desprovido de virtudes. Caliban busca sua liberdade por meio da vingança, o que 

nos remete aos poemas de Plath. Assim como a personagem de Shakespeare, o sujeito lírico 

criado pela poeta demonstra ser agressiva em relação às figuras que representam alguma 

forma de dominação sobre ela, como vimos nos fragmentos de “Lady Lazarus” e como 

veremos no terceiro capítulo em “Daddy”.  

Em vista disso, podemos dizer que ao trazer à tona o volume original deixado por sua 

mãe, Frieda Hughes permitiu que os leitores conhecessem o amadurecimento poético de Plath 

e o surgimento de uma identidade que antes havia sido omitida. Justamente por isso, Ariel 

representa a melhor fase da genialidade poética de Plath, assim como também representa seu 

desejo árduo de sair das sombras opressoras e produzir uma obra inigualável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Herr: palavra alemã que significa Senhor  
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2 A POESIA 

 

 

 

 

 

 

 

A poesia em si é composta por imagens, sons e signos que juntos compreendem e 

constroem a linguagem poética. É através das particularidades dessa linguagem que são 

criadas significações múltiplas para as palavras. Com isso, entendemos que é a partir da 

articulação da imagem e do som que o sentido se constrói e, como resultado disso, há um 

impacto emocional que nos liga ao poema e prolonga sua existência e significado em nós.  

A poesia transforma e intensifica a linguagem comum, afastando-se dela através de 

artifícios que organizam essa linguagem – ritmo, sonoridade, metáforas – por meio desses 

artifícios, as palavras superam seu significado comum, chamando a atenção para si mesmas. 

Diante disso, apresentaremos neste capítulo a formação do campo imagético e as cadeias 

sonoras nos poemas de Sylvia Plath, levando em conta os estudos de Alfredo Bosi (1977); 

Antonio Candido (1996); Jonathan Culler (1999); Rodrigo Garcia Lopes (2007); Norma 

Goldstein (2001); Maurício Arruda Mendonça (2007); Ezra Pound (1976 e 2006) e Lynn 

Keller e Cristanne Miller (1984). 

 

 

2.1 A imagem e o som na poesia 

 

O estudo sobre imagem no livro O ser e o tempo da poesia de Alfredo Bosi (1977) nos 

permite perceber que ela está enraizada ao corpo e à capacidade do homem de perceber o 

mundo. É por meio da visão que temos os primeiros contatos com as formas ou cores e é a 

partir dessa sensação visual que criamos significações para esse contato. Por estar vinculada 

ao corpo, a experiência da imagem vem antes a da palavra. 

Ao visualizarmos um objeto, nossa mente reproduz sua aparência a qual se assemelha 

com o que foi visto. Porém, a imagem não está associada apenas à forma ou às características 
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do objeto, mas também à relação que há entre os seres e a sua aparência, o que causa um 

efeito. Esse efeito pode ser retido ou suscitado pela memória. 

Com a retenção da imagem, nossa mente fica apta a retomar o passado e a reproduzi-la 

sem que seja obscurecida ou deformada com o tempo, pois a imagem se mantém viva e ao ser 

suscitada passa a conviver com o presente: 

 

O nítido ou o esfumado, o fiel ou o distorcido da imagem devem-se menos 

aos anos passados que à força e à qualidade dos afetos que secundaram o 

momento da sua fixação. A imagem amada, a temida, tende a perpetuar-se: 

vira ídolo ou tabu. E a sua forma nos ronda como doce ou pungente 

obsessão. (BOSI, 1977, p.13) 

 

 Em vista disso, notamos que a imagem está associada também aos nossos sentimentos 

diante de experiências vividas que ficaram marcadas em nossa mente. De acordo com Bosi 

(1977, p.14) “toda imagem pode fascinar como uma aparição capaz de perseguir. O enlevo ou 

o mal-estar suscitado pelo outro, que impõe a sua presença, deixa a possibilidade, sempre 

reaberta da evocação”. Assim, a imagem não precisa de um objeto concreto ou de um tempo 

exato para ser relembrada. 

Podemos dizer que a imagem nos é dada na poesia por meio do signo linguístico que 

possui significado, isto é, a própria imagem e significante, o poema em si. Dessa forma, 

compreendemos que a imagem tem como característica a capacidade de representação e 

assimilação de objetos ou sentimentos. No entanto, ela não é mais uma cópia que ficou 

gravada em nossa mente, como Alfredo Bosi (1977, p. 21) afirma: “já não é evidentemente, 

um ícone do objeto que se fixou na retina, nem um fantasma produzido na hora do devaneio: é 

uma palavra articulada”.  

A própria palavra é uma cadeia sonora e é por meio de suas articulações fônicas que se 

compõe um novo código, ou seja, a linguagem que une a matéria verbal à matéria significada. 

Com isso, um sistema é construído para fixar as experiências sejam elas de coisas, pessoas ou 

situações: 

 

O homem que aprendeu a ler e interpretar o mundo silabando vê-se, pelo 

instrumento mediador que é a linguagem e suas leis próprias, apartado da 

plenitude imediata do que os olhos podem ver, os ouvidos escutar, a mão 

‘apreender’, e busca o caminho de volta, trata de lograr uma apreensão plena 

do mundo concreto, salvando o silabeio, no que é possível. (BÜHLER apud 

BOSI, 1977, p.23-24, grifos do autor). 
 

No que concerne à linguagem empregada no discurso poético, esta se abre para 

diversas interpretações e transforma palavras em pequenas imagens. Essas imagens são 
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formadas em cada verso e trazem produtos temporais de efeito. Conforme lemos um poema, 

desvendamos novas relações que há entre as palavras que resultam na imagem total do 

poema: “a imagem final, a imagem produzida, que se tem do poema, a sua forma formada, foi 

uma conquista do discurso sobre a linearidade” (BOSI, 1977, p. 28, grifos do autor). Essa 

imagem é figura, mas não possui qualidades de um ícone ou de uma imitação, pois ela 

procedeu de operações mediadoras e temporais. 

Na poesia, as palavras são usadas para expressar ideias e sentimentos de um modo 

variável, ou seja, podem ser criados vários significados conforme a interpretação do leitor. 

Com isso, podemos concluir que a palavra, por ser capaz de figurar e transmitir sentimentos, 

torna-se análoga à imagem e se torna peça-chave para a construção e a interpretação do 

poema. A partir dessa analogia, nos são dadas as figuras de linguagem e entre essas figuras 

podemos destacar a metáfora como a principal e a mais frequente em poesia. Por ser “um tipo 

especial de imagem” como Candido (1996, p. 88) afirma, a metáfora consiste no 

deslocamento do sentido de uma palavra ou elemento para outro, já que: 

 

Ela se baseia na analogia, isto é, na possibilidade de estabelecer uma 

semelhança mental, e portanto uma relação subjetiva, entre objetos 

diferentes, abstraindo-se os elementos particulares para salientar o elemento 

geral, que assegura a correlação. Mais radical do que a imagem, suprime o 

elemento comparativo e opera uma transfusão de sentido entre objeto e 

objeto. (CANDIDO, 1996, p.88) 

 

Sobre esse processo, Candido (1996, p. 88) enfatiza que a própria natureza semântica 

das palavras permite que haja uma flutuação de seus significados típicos da polissemia 

embora haja uma certa limitação nas operações da metáfora que dificilmente “ultrapassa as 

categorias gramaticais”, isto é, “o ‘termo metaforizado’, cujo sentido se transpõe, é quase 

sempre da mesma categoria que o ‘termo metafórico’, que carrega a transposição” (1996, p. 

88).  

Desse modo, entendemos que o sentido de uma palavra é transportado para outro por 

meio de relações gramaticais. Vejamos o seguinte exemplo em “Getting there”: “There is 

mud on my feet./ Thick, red and slipping”
8
. Aqui, o sentido do substantivo lama é alterado 

para indicar sangue, que também é um substantivo. Com isso, podemos dizer que a metáfora 

tem a capacidade de subverter as relações que há entre as palavras: 

 

                                                 
8
“Há lama em meus pés, / Grossa, vermelha e escorregadia.” (PLATH, 2010, p. 125-126, tradução de Rodrigo 

Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo). 
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A mudança de sentido faz da imagem e da metáfora um recurso admirável de 

reordenação do mundo segundo a lógica poética; mas a metáfora vai mais 

fundo, graças à transposição, abrindo caminho para uma expressividade mais 

agressiva, que penetra com força na sensibilidade, impondo-se pela analogia 

criada arbitrariamente. (CANDIDO, 1996, p. 89) 
 

Além disso, de acordo com Culler (1999, p.74), teóricos como Roman Jakobson 

(1896-1982) enfatizam a importância de outras figuras que são fundamentais para os recursos 

linguísticos. Além da metáfora, encontramos na poesia a metonímia, que liga um elemento a 

outro através da contiguidade, pois ela estabelece ordem em séries temporais e espaciais em 

um dado domínio ao contrário da metáfora que liga um domínio a outro. Diante disso, 

podemos dizer que a metonímia é a figura que organiza as imagens, por ser capaz de 

promover uma substituição de palavras com base em seus aspectos materiais, causais, suas 

relações conceituais ou a parte pelo todo. Como exemplo citamos: “On my eyes, my lips, my 

hair” do poema “The night dances”
9
. Nesse exemplo, observamos que a referência às partes 

do corpo de modo isolado constroem essa imagem no todo. 

Ressaltamos também outras figuras de linguagem que se aplicam à poesia de Plath, 

como a personificação, a qual atribui características humanas a seres inanimados, como por 

exemplo em “Barren woman”: “The moon lays a hand on my forehead”
10

, e as figuras que 

produzem efeitos sonoros, tais como a aliteração na repetição das consoantes e assonância na 

repetição de vogais, das quais falaremos adiante.   

De acordo com Norma Goldstein (2001, p. 07) “a poesia tem um caráter de oralidade 

muito importante: ela é feita para ser falada, recitada. Mesmo que estejamos lendo um poema 

silenciosamente, percebemos seu lado musical, sonoro”. Desse modo, entendemos que assim 

como a imagem, o som também está vinculado ao corpo, pois é através da nossa audição que 

captamos a sonoridade das palavras e é por meio do pensamento que associamos 

determinados sons a certas imagens.  

Dessa forma, ressaltamos que todo poema possui estruturas sonoras próprias que 

resultam em um efeito expressivo; por exemplo: o poeta, ao criar sua obra, recorre à seleção 

de palavras não apenas pela significação, mas também pelas relações de parentesco sonoro 

que há entre elas. O poeta se apropria da sonoridade das palavras para conseguir o efeito 

desejado em sua obra, pois “o som é volátil, capaz de resvalar labilmente de uma palavra a 

outra conforme as exigências da simbolização” (BOSI, 1977, p. 51). 

                                                 
9
 “Sobre meus olhos, meus lábios, meus cabelos” (PLATH, 2010, p. 72-73, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e 

Maria Cristina Lenz de Macedo) 
10

 “A lua pousa a mão em minha testa” (PLATH, 2010, p. 42-43, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maria 

Cristina Lenz de Macedo) 
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Partindo desse ideia, em O estudo analítico do poema (1996), Antonio Candido nos 

propõe a teoria do foneticista Maurice Grammont (1866-1946) como um exemplo de estudo 

que comprova as relações existentes entre sonoridade e expressividade na poesia. Em seus 

estudos, Grammont buscava analisar os efeitos das vogais e das consoantes para atribuir 

valores expressivos a elas quando repetidas ou combinadas com outros fonemas. 

Baseando-nos nessa teoria, podemos dizer que as figuras de linguagem que produzem 

os efeitos sonoros, tais como a aliteração e a assonância, que constituem a base sonora de um 

poema e para que seus efeitos sejam perceptíveis ao leitor, elas devem estar ligadas ao sentido 

do poema, já que sozinhas elas não possuem sentido algum: 

 

Em resumo, todos os sons da linguagem, vogais ou consoantes, podem 

assumir valores precisos quando isto é possibilitado pelo sentido da palavra 

em que ocorrem. Se o sentido não for suscetível de os realçar, permanecem 

inexpressivos. É evidente que, do mesmo modo, num verso, se há acúmulo 

de certos fonemas, estes fonemas se tornarão expressivos ou permanecerão 

inertes conforme a ideia expressa. (GRAMMONT, 1947, p. 206-207 apud 

CANDIDO, 1996, p. 32) 

 

A exemplo disso, citamos “The swarm”: 

 

Somebody is shooting at something in our town--- 

A dull pom, pom in the Sunday street. 

Jealousy can open the blood. 

It can make black roses. 

What are they shooting at?[...]  

 

In the furnace of greed. Clouds! Clouds! 

So the swarm balls and deserts 

Seventy feet up, in a black pine tree. 

It must be shot down. Pom! Pom! 

So thumb it thinks bullets are thunder.
 11

 

 

                                                 
11

 “Tem alguém atirando em alguma coisa na nossa cidade---/ Um pou-pou tedioso na rua de domingo./ O ciúme 

pode abrir o sangue, / Tornar as rosas negras. Em quem estão atirando?/ [...] Na fornalha da ganância. Nuvens! 

Nuvens!/ Então o enxame se enovela e deserta/ A setenta pés de altura, num pinheiro negro./ Tem que ser 

abatido. Pou! Pou!/ Tão tolo, pensa que balas são trovões.” (PLATH, 2010, p. 197-198, tradução de Rodrigo 

Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo) 
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Nesses trechos, podemos perceber a aliteração dos fonemas consonantais /s/ e /t/ nos 

versos junto com a assonância dos fonemas vocálicos /a/ e /u/. Além disso, observamos que 

no poema há onomatopeia, figura de linguagem que reproduz o som de objetos ou animais 

para representar e expressar ideias. Vemos essa figura na repetição da palavra “pom”, cujo 

efeito representa o barulho de tiros no poema citado. 

No que concerne à sonoridade e ao sentido desse poema, notamos que as repetições 

das letras mencionadas anteriormente se assemelham ao som emitido por um enxame de 

abelhas em movimento. O som dos tiros reproduzidos também nos ajudam a criar uma ideia 

de movimentação, já que é o modo como os apicultores atraem as abelhas de volta à colmeia. 

Esses movimentos são apresentados na sonoridade do poema. Assim, entendemos que é pela 

recorrência de um padrão de sonoridade e pelas imagens contidas no poema que 

estabelecemos relações de sentido, as quais nos levam à interpretação.  

Baseando-nos em nossos estudos acerca da imagem e do som, Ezra Pound nos propõe 

que “as palavras ainda são carregadas de significado principalmente por três modos: fanopéia, 

melopéia, logopéia” (2006, p. 41). A fanopéia consiste em usarmos uma palavra para lançar 

uma imagem visual na imaginação do leitor, enquanto que na melopeia usamos grupos de 

palavras para obter efeitos sonoros e a logopéia é a matéria intelectual, ou seja, é o elemento 

que se revela na organização lógica do poema. 

Podemos observar que esses elementos se aplicam à poesia de Sylvia Plath, pois as 

palavras carregam além de sua significação própria, qualidades sonoras que fortalecem o 

sentido do poema e lançam na imaginação do leitor imagens visuais, assim como vimos em 

“The swarm”. 

Além disso, a rima também é um recurso sonoro presente em um poema e consiste na 

repetição de sons semelhantes que cria um efeito fônico entre as palavras. A rima pode 

aparecer no final dos versos, entre os versos, ou até mesmo em posições variadas. Desse 

modo, entendemos que a sua função principal no poema é estabelecer uma continuidade 

sonora que seja perceptível ao leitor. 

Na obra de Plath, podemos observar que a rima é um dos recursos que constituem seu 

artesanato poético, sendo desse modo, uma das características que torna a sonoridade de seus 

poemas mais interessante. Diante disso, Maurício Arruda Mendonça (2007, p. 131) nos 

propõe que Plath “tece um espectro de rimas, o que os ensaístas denominam rimas-

fantasmas”. Essa denominação se dá pelo fato de ocorrer em alguns poemas o “deslocamento 

das rimas de suas posições normais” (p.131) nas estrofes. Podemos encontrar esse aspecto em 

“Lady Lazarus”: 
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I have done it again. 

One year in every ten 

I manage it--- 

 

A sort of walking miracle, my skin 

Bright as a Nazi lampshade, 

My right foot  

 

A paperweight, 

My face a featureless, fine 

Jew linen. [...]
12

 

 

Observamos nesses versos, que a posição das rimas muda em cada estrofe, por 

exemplo: nos dois primeiros versos da primeira estrofe “again” e “ten” terminam com o som 

nasal do fonema /n/ constituindo uma semelhança sonora no final dessas palavras; esse som 

apenas retorna no primeiro verso da segunda estrofe com a palavra “skin”. Nos outros versos 

não há o mesmo efeito sonoro provocado por essa consoante. Também notamos, que o som de 

“n” é retomado novamente no terceiro verso da terceira estrofe com a palavra “linen”. Dessa 

forma, entendemos que a rima nesse poema se intercala entre os versos, por isso denominam-

se rimas-fantasmas. Além disso, também notamos a assonância dos fonemas vocálicos /i/ e 

/a/, que ajudam a manter a sintonia nos versos provocada pela rima.  

De acordo com Mendonça (2007, p. 132) a “rima em Plath nos conduz de imediato ao 

problema da sonoridade e da cantabilidade” e com efeitos de assonâncias e aliterações a obra 

da poeta constitui um “aparato ‘sinfônico’ completo” (2007, p. 132). Desse modo, 

entendemos que o dinamismo poético de Plath se dá pela imagem e pelo som e, através dessa 

união podemos criar um todo de significações que perpassa nosso conhecimento de mundo, 

nos liga à literatura e ao tema de que o poema trata. 

 

 

 

 

                                                 
12

 “Tentei outra vez. / Um ano em cada dez/ Eu dou um jeito-/ Um tipo de milagre ambulante, minha pele/ Brilha 

feito abajur nazista,/ Meu pé direito/ Peso de papel,/ Meu rosto inexpressivo, fino/ linho judeu. [...]” (PLATH, 

2010, p. 44-45, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo) 
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2.2 Imagismo plathológico 

 

Rodrigo Garcia Lopes, em seu ensaio “Sylvia Plath: delírio lapidado” (2007), propõe o 

termo “imagismo plathológico” (2007, p. 120) como uma possível definição ao estilo poético 

de Sylvia Plath, devido ao campo imagético criado pela poeta em sua obra. Desse modo, para 

compreendermos como o estudo da imagem se aplica a sua poesia é imprescindível 

entendermos como a poeta fazia uso dela para construir a cena poética, já que ela via na 

imagem uma possibilidade expressiva de grande importância para a poesia, pois a imagem 

pode ser conseguida nas entrelinhas, o que causa, na percepção do leitor, o efeito de um salto, 

uma iluminação: 

 

Não estou falando sobre poemas épicos. Estou falando sobre o poema curto, 

não oficial. Como descrevê-lo?  Uma porta se abre, uma porta se fecha. 

Entre os dois momentos você tem um golpe de olhar: um jardim, uma 

pessoa, uma tempestade, uma libélula, um coração, uma cidade [...] O poeta 

se torna um especialista em fazer as malas. (PLATH, 1977 apud LOPES, 

2007, p. 121) 
 

O termo Imagismo define um subgrupo da poesia modernista norte-americana no 

início do século XX. Foi promovido por Ezra Pound (1885-1972) através de ensaios, cartas e 

uma antologia em que o teórico defendeu um novo modo mais preciso e moderno de escrever 

poesia através da clareza de expressão com o uso de imagens visuais, já que o poeta definiu a 

imagem como “aquilo que apresenta certo complexo intelectual e emocional, num 

determinado instante” (POUND, 1976, p. 10).  Pound em sua antologia Des Imagistes 

destacava exemplos de poesia imagista de poetas importantes como William Carlos Williams 

(1883-1963), cuja obra enfatizava o potencial da imagem como uma forma de retratar o 

momento, o cotidiano através da percepção e da descrição das coisas, como em “The red 

wheelbarrow”: 

 

so much depends  

upon 

 

a red wheel  

barrow 

 

glazed with rain  
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water 

 

beside the white  

chickens.
13

 

 

Podemos notar nesse poema que a imagem construída se assemelha a uma fotografia 

que nos mostra um certo momento cotidiano. Com essa técnica, observamos a cena na mesma 

perspectiva do sujeito lírico, pois ela apresenta uma riqueza de detalhes para nossa 

imaginação visual. Dessa forma, pela analogia podemos associar essa imagem à questões que 

não estão presentes diretamente nos versos, mas se encontram universalizadas no poema 

como o trabalho no campo. 

Com a escolha minuciosa das palavras, Plath retoma ao imagismo de Pound e, em seu 

ensaio “A Comparison” no livro Jonny Panic and bible of Dreams (1977), a própria poeta 

lembrou seu débito a isso: “The apparition of these faces in the crowd; Petals on a wet black 

bough. (Ezra Pound). Aí está: o começo e o fim num único fôlego” (PLATH, 1977 apud 

LOPES, 2007, p. 120-121). 

Além disso, Plath também se interessou pelo conceito de ideias só nas coisas – no 

ideas but in things – de W.C Williams e, a esse conceito de coisas, a poeta buscou “na poesia 

de Rilke, o humano pensado em termos não humanos” como Lopes (2007, p. 121) afirma. 

Através desses recursos estilísticos, a poeta cria em seus poemas elementos que enfatizam a 

despersonalização do ser humano e a personalização do inanimado. Com esse processo, o 

sujeito lírico consegue falar de diferentes modos suas ideias sobre o mundo, como notamos no 

poema “Elm”: 

 

[…]I have suffered the atrocity of sunsets. 

Scorched to the root  

My red filaments burn and stand, a hand of wires. 

 

Now I break up in pieces that fly about like clubs. 

A wind of such vidence [...]
14

 

                                                 
13

 “tanta coisa depende de um/ carrinho de mão vermelho/ esmaltado de água de chuva/ ao lado das 

galinhas brancas.” (WIILIAMS, 1988, p. 82, tradução de José Paulo Paes) 
14

 “[...] sofri a atrocidade dos poentes./ Queimada até a raiz/ Meus filamentos ardem e resistem, emaranhado de 

arames./ Agora me quebro em pedaços que voam como clavas. / um vento assim violento [...]” (PLATH, 2010, 

p. 68-69, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo) 
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Nesse poema, o sujeito lírico descreve seu corpo de forma ilusória e alusiva como se 

fosse a própria árvore. Percebemos a ideia dessa despersonalização por meio dos signos 

“root” e “filaments”. Logo, temos um sujeito que usa as forças da natureza para demonstrar 

sua fraqueza em relação a ela, como vemos em “sunsets” e “wind”. Podemos associar as 

construções imagéticas desse poema como uma alusão à fragilidade feminina diante do 

patriarcado. 

Por outro lado, a despersonalização do sujeito lírico na obra de Plath também está 

vinculada à linguagem indireta que Lynn Keller e Cristanne Miller (1984) abordam em seu 

artigo “Emily Dickinson, Elizabeth Bishop, and the Rewards of Indirection”, já que a 

linguagem indireta caracteriza a maior parte do discurso feminino, como o de grandes poetas 

como Emily Dickinson (1830-1886) e Elizabeth Bishop (1911-1979).  

A linguagem indireta é usada como uma ferramenta literária a qual permite que as 

mulheres escritoras manipulem e utilizem jogos de palavras para ter o controle de situações 

no discurso, sem demonstrar ter o controle total disso. Segundo Keller e Miller (1984, p. 534), 

devido aos grandes riscos que as mulheres têm sofrido em expressar suas aspirações 

abertamente na escrita, elas se afastam delas mesmas ou retratam-se indiretamente no poema, 

por isso criam uma voz lírica despersonalizada. Assim, ao escreverem, as mulheres protegem-

se contra suas emoções extremas ou contra a rejeição social.  

De acordo com Keller e Miller (1984, p. 537) “Bishop and Dickinson achieve needed 

distance from such potentially overpowering experiences through the use of depersonalized 

speakers and through linguistic strategies that divert the full force of what they confront”
15

. 

Assim como Dickinson e Bishop, Plath incorpora e absorve o mundo exterior para descrever 

seu mundo interior através do sujeito despersonalizado.  

Como exemplo dessa absorção do mundo exterior, vejamos o poema “Cut” em que o 

sujeito lírico inicia o poema descrevendo um incidente na cozinha em que corta seu polegar 

ao invés de cortar a cebola. A partir disso, o sangue que sai do corte passa a ser uma brecha 

para uma alucinação metonímica que desencadeia uma série de imagens que nos dão a 

impressão de que o dedo ferido está desmembrado do corpo. Desse modo, o corte ganha 

maior ênfase no poema, pois é através dele que vemos representações do mundo exterior:  

 

What a thrill –  

                                                 
15

 “Bishop e Dickinson alcançaram a distância necessária de tais experiências potencialmente avassaladoras 

através do uso de falantes despersonalizados e por meio de estratégias linguísticas que desviam a força do que 

elas enfrentam”. (KELLER; MILLER, 1984, p. 537, tradução nossa) 
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My thumb instead of an onion. 

The top quite gone 

Except for a sort of a hinge 

 

Of skin, 

A flap like a hat, 

Dead White. 

Then that red plush  

[...] 

A celebration, this is. 

Out of a gap 

A million soldiers run, 

Redcoats, every one. 

[...] 

The stain on your  

Gauze Ku Klux Klan 

Barbushka 

Darkens and tarnishes and when 

 

The balled 

Pulp of your heart 

Confronts its small 

Mill of silence [...]
16

 

 

Assim:  

O corte serve de motivo poético para uma viagem alucinada, numa 

sequência rapidíssima de imagens que parecem não conseguir reter um 

mesmo sentido por muito tempo: há uma certa urgência expressiva, 

explorando essa pressa através do uso máximo da fusão metafórica. Porém, o 

sujeito da escrita só consegue fixar suas imagens virtuais e fugazes. (LOPES, 

2007, p. 122) 
 

                                                 
16

 “Que arrepio -/ em lugar da cebola, meu polegar./ A ponta quase se foi/ Não fosse por um fio/ De pele,/ Aba 

de chapéu/ Branca e morta./ E aquela pelúcia vermelha./ [...] Uma celebração deve ser./ Por uma fissura/ Um 

milhão de soldados escorrem,/ Jaquetas vermelhas, um por um./ [...] A mancha em sua/ Gaze Ku klan Klan/ 

Babushka/ Escurece e suja e quando/ A polpa/ Redonda do seu coração/ Enfrenta seu pequeno/ Moinho de 

silêncio [...]” (PLATH, 2010, p. 64-67, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo) 
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Por meio dessas superposições de imagens e da urgência expressiva, notamos que há 

nesse poema uma carga emotiva em sua estrutura que foi despejada em nossa imaginação 

visual. Com essa técnica, o leitor tem a impressão de que compartilha com o sujeito lírico a 

mesma emoção que foi expressa no poema, seja ela de dor ou de prazer. Nesse sentido, T. S. 

Eliot (1888-1965) propõe o correlato objetivo como uma forma para expressar emoção na 

arte:  

 

O único modo de expressar emoção na forma de arte é descobrindo um 

‘correlato objetivo’, por outras palavras, um conjunto de objetos, uma 

situação, uma cadeia de acontecimentos que será a fórmula dessa emoção 

específica; de tal maneira que quando os fatos exteriores, que devem resultar 

em uma experiência sensorial, são facultados, a emoção é imediatamente 

invocada (ELIOT, 1992, p. 20 apud CARVALHO JÚNIOR, 2010, p. 71-72) 
 

Observamos ainda, que “Cut” nos revela uma inovação técnica de agrupamentos de 

metáforas e superposição de imagens que aparentam não ter conexões, mas entrelaçam-se 

entre si. Desse agrupamento sucessivo, a poeta tem a liberdade de atribuir significados às 

imagens fazendo com que algumas delas retomem a episódios históricos, como por exemplo 

“Redcoats”, apelido dado aos soldados ingleses na guerra pela independência norte-

americana; ou a gaze manchada de sangue de um membro da “Ku Klux Klan”. 

Outro exemplo dessa expressão emotiva podemos encontrar em “Getting there”, em 

que o cenário de morte e sangue é descrito e construído por imagens que retomam a 

destruição causada pela Segunda Guerra Mundial: 

 

 [...]It is a trainstop, the nurses 

Undergoing the faucet water, its veils, veils in a nunnery, 

Touching their wounded, 

The men the blood still pumps forward, 

Legs, arms piled outside 

The tent of unending cries - 

A hospital of dolls. 

And the men, what is left of the men 

Pumped ahead by these pistons, this blood 

Into the next mile, [...]
17

  

                                                 
17

“[...] É uma estação de trem, enfermeiras/ Experimentam água da torneira, seus véus, véus num convento,/ 

Tocando seus feridos./ Homens cujo sangue ainda bombeia,/ Pilhas de pernas e braços lá fora/ Tenda de gritos 

infinitos-/ Um hospital de bonecas./ E os homens, o que restou dos homens/Bombeado por estes êmbolos, este 
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Percebemos que o ambiente que o sujeito lírico descreve é uma estação de trem onde 

há enfermeiras cuidando de homens feridos. Além dessa cena, o sujeito lírico vê do lado de 

fora da estação, pilhas de braços e pernas e compara essa cena com um hospital de bonecos, 

ao fazer essa comparação, os homens se tornam seres despersonalizados. Podemos considerar 

isso como uma forma de identificar o homem com o nada. Além disso, as imagens construídas 

nesse poema nos lembram o cenário de guerra descrito por meio de imagens no poema “The 

wound-dresser” de Walt Whitman (1819-1892), do qual destacamos o seguinte trecho: 

 

[...]Bearing the bandages, water and sponge, 

Straight and swift to my wounded I go, 

Where they lie on the ground after the battle brought in, 

Where their priceless blood reddens the grass, the ground, 

Or to the rows of the hospital tent, or under the roof’d hospital, 

To the long rows of cots up and down each side I return, 

 To each and all one after another I draw near, not one do I miss, [...]
18

 

 

Embora os dois poemas tenham sido escritos em épocas distintas, podemos observar 

que ambos trazem a mesma temática da guerra e suas consequências de diferentes 

perspectivas a partir do uso da imagem para promover no poema um grau máximo de 

descrição. Ao mesmo tempo em que as imagens construídas nos poemas nos causam uma 

estranheza no primeiro momento devido à qualidade nos detalhes em que elas nos são 

apresentadas, as imagens também nos emocionam por termos a sensação de estarmos dentro 

dos poemas observando de perto o movimento das cenas, os homens feridos, o sangue que se 

espalha, o trabalho das enfermeiras e do próprio médico. Com isso, notamos que tanto o efeito 

imagético de “Getting there” quanto o de “The wound-dresser” permite que acompanhemos 

os acontecimentos das cenas juntamente com o sujeito lírico. 

Podemos notar que na obra de Plath é através da imagem que é possível expressar e 

contextualizar o mundo, pois suas imagens abordam complexos de ligações emotivas, 

                                                                                                                                                         
sangue seguindo/ Até a próxima milha [...]” (PLATH, 2010, p. 124-125, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e 

Maria Cristina Lenz de Macedo) 
18

 “[...]Suportando os curativos, água e esponjas,/ Sigo direto e apressado para onde estão os meus feridos,/ Onde 

eles jazem no chão, no local para o qual foram trazidos após a batalha,/ Onde seu inestimável sangue tinge de 

vermelho a relva no solo,/ Ou nas fileiras da tenda do hospital, ou sob o telhado do hospital,/ Para as longas 

fileiras de camas pelas quais circulo de uma ponta a outra,/ De cada um e de todos, um após o outro, me 

aproximo, sem pular um único deles [...]” (WHITMAN, 2006, p. 310, tradução de Luciano Alves Meira) 
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lançadas na imaginação visual. Diante disso, Lopes (2007, p. 122) nos propõe que a visão da 

poeta funciona como uma lente de aumento ou como uma espécie de espelho capaz de 

deformar. Desta forma: “objetos, animais e eventos são exagerados e descritos apenas na 

medida em que ajudam a iluminar e a descrever a condição emocional durante a cena do 

poema” (2007, p. 122).  

Além disso, na obra de Sylvia Plath é comum encontrarmos a imagem da lua em 

poemas como “The moon and the tree” em que ela está associada à figura materna em 

contraste com a doçura de Maria, mãe de Jesus na tradição cristã. Já em “The Rival” e “Elm”, 

a presença da lua nos indica sua personificação de uma mulher no poema. Dessa forma, 

podemos dizer que a lua em Plath, não representa a pureza ou a inocência, pois ela aparece 

como um ser cruel de má influência e geralmente está ligada à esterilidade feminina. 

Outra característica que podemos encontrar no campo imagético de Plath é a presença 

do corpo na cena poética, como vimos em “Elm”. Outro exemplo disso encontramos em 

“Barren woman”, em que o sujeito lírico descreve seu corpo por meio de metáforas como a de 

um museu sem estátuas que nos dão a sensação que o corpo descrito está vazio, por causa da 

esterilidade do sujeito lírico: “Empty, I echo to the least football,/ Museum without statues, 

grand with pillars, porticoes, rotundas”
19

. 

           Em vista de nossos estudos, entendemos que a dinâmica presente na poética de Plath é 

melhor compreendida por meio da interpretação das imagens que se tornam iscas ao leitor. 

Assim, o significado de sua obra se torna cada vez mais subjetivo e múltiplo; e isso acontece 

porque quando o poema nos atinge, nossa interpretação depende de vários fatores, dos quais a 

imagem e o som são parte essencial, como veremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 “Vázia, ecoo até o mínimo passo,/ Museu sem estátuas, grandioso, com pilares, pórticos, rotundas [...]” 

(PLATH, 2010, p. 42-43, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo) 
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3 A IDENTIDADE EM CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, buscaremos aplicar os conceitos estudados anteriormente sobre a 

imagem e o som nos poemas “Daddy” e “The Applicant”. Apresentaremos as suas análises 

com o intuito de mostrar aos leitores como Plath trabalha com os elementos estudados. Para 

isso, trabalharemos com o idioma de origem desses poemas para que seja mantida a 

integridade estrutural e semântica, mas incluímos a tradução deles em anexo. 

 

 

3.1 “Daddy” 

 

You do not do, you do not do 

Any more, black shoe 

In which I have lived like a foot 

For thirty years, poor and White, 

Barely daring to breathe or Achoo. 

 

Daddy, I have to kill you. 

You died before I had time--- 

Marble-heavy, a bag full of God, 

Ghastly statue with one grey toe 

Big as a Frisco seal 

 

And a head in the freakish Atlantic    

Where it pours bean green over blue    

In the waters off beautiful Nauset.    

I used to pray to recover you. 

Ach, du. 

 

In the German tongue, in the Polish town    
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Scraped flat by the roller 

Of wars, wars, wars. 

But the name of the town is common.    

My Polack friend 

 

Says there are a dozen or two.    

So I never could tell where you    

Put your foot, your root, 

I never could talk to you. 

The tongue stuck in my jaw. 

 

It stuck in a barb wire snare.    

Ich, ich, ich, ich, 

I could hardly speak. 

I thought every German was you.    

And the language obscene 

 

An engine, an engine 

Chuffing me off like a Jew. 

A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen.    

I began to talk like a Jew. 

I think I may well be a Jew. 

 

The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna    

Are not very pure or true. 

With my gipsy ancestress and my weird luck    

And my Taroc pack and my Taroc pack 

I may be a bit of a Jew. 

 

I have always been scared of you, 

With your Luftwaffe, your gobbledygoo.    

And your neat moustache 

And your Aryan eye, bright blue. 

Panzer-man, panzer-man, o You—— 
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Not God but a swastika 

So black no sky could squeak through.    

Every woman adores a Fascist,    

The boot in the face, the brute    

Brute heart of a brute like you. 

 

You stand at the blackboard, daddy,    

In the picture I have of you, 

A cleft in your chin instead of your foot    

But no less a devil for that, no not    

Any less the black man who 

 

Bit my pretty red heart in two. 

I was ten when they buried you.    

At twenty I tried to die 

And get back, back, back to you. 

I thought even the bones would do. 

 

But they pulled me out of the sack,    

And they stuck me together with glue.    

And then I knew what to do. 

I made a model of you, 

A man in black with a Meinkampf look 

 

And a love of the rack and the screw.    

And I said I do, I do. 

So daddy, I’m finally through. 

The black telephone off at the root,    

The voices just can’t worm through. 

 

If I’ve killed one man, I’ve killed two--- 

The vampire who said he was you    

And drank my blood for a year, 
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Seven years, if you want to know. 

Daddy, you can lie back now. 

 

There’s a stake in your fat black heart    

And the villagers never liked you. 

They are dancing and stamping on you.    

They always knew it was you. 

Daddy, daddy, you bastard, I’m through.
20

 

 

 

Quando falamos sobre os efeitos sonoros na obra de Plath, entendemos que sua 

dinâmica poética, além da imagem, também se dá pela importância da vocalização para que 

seus poemas sejam lidos em voz alta e, assim, serem interpretados durante a leitura. Essa 

ênfase na oralidade nos indica “a tensão da escrita e de sua ocorrência, pois é o registro de 

alterações físicas e emocionais, mas controladas pelos ritmos de sua respiração” (LOPES, 

2007, p. 123).  

Como vimos anteriormente, a rima é um dos recursos que constituem a sonoridade de 

um poema e seu efeito é constante na obra de Plath. Assim, notamos que ao contrário das 

rimas-fantasmas que vimos em “Lady Lazarus” no capítulo anterior, a poeta compôs “Daddy” 

com um jogo de rimas internas e externas:  

 

A rima externa ocorre quando se repetem sons semelhantes no final de 

diferentes versos. Pode haver rima entre a palavra final de um verso e outra 

do interior do verso seguinte. Temos então, a rima interna. Em ambos os 

casos – rima externa ou interna, trata-se de um recurso de grande efeito 

musical e rítmico. (GOLDSTEIN, 2011, p. 44) 

 

Para ficar mais clara a localização dessas rimas, citamos os seguintes exemplos 

extraídos do poema: 

Rimas externas: 

[..]Where it pours bean green over blue    

In the waters off beautiful Nauset.    

I used to pray to recover you. […] 

 

                                                 
20

 (PLATH, 2010, p. 150-157, grifos da poeta)  
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Observamos que essas rimas se encontram no final dos versos, enquanto as rimas 

internas se encontram no interior dos versos: 

 

 […]Daddy, you can lie back now. 

There’s a stake in your fat black heart […] 

 

Ou ainda, no interior de um mesmo verso: 

[…] You died before I had time--- […] 

 

Ao longo do poema, podemos encontrar outros exemplos dessas rimas externas, tais 

como “do-shoe”; “blue-you-du”; “two-you”; “you-gobbledygoo”; “blue-you”; “through-

you”; “you-who”; “ich-speak”; “two-you”; “you-do”; “glue-do-you”; “pack-sack”; “screw-

do-through”; “two-you”; “you-through”. Entre as internas, estão: “foot-root”; “could-you”; 

“pure-true”; “could-through”; “black-back”; “tried-died”; “would-do”; “who-you”.  

Podemos observar que há a recorrência de sons vocálicos na sonoridade dessas rimas 

criando um efeito que se assemelha a um balbucio, o que nos leva a imaginar a fala de uma 

criança, já que “a função principal da rima é criar a recorrência do som de modo marcante, 

estabelecendo uma sonoridade contínua e nitidamente perceptível no poema” (CANDIDO, 

1996, p. 40).  

Além disso, também notamos que há rimas repetidas como “jew”, “through”, “do” e, 

principalmente “you”, que constituem uma homofonia, pois “quando a repetição é de verso 

próximo ao outro, ou de frases ou palavras em fim de verso, temos a homofonia absoluta, que 

de certo modo é o ideal da rima” (CANDIDO,1996, p. 41). Essas repetições também 

contribuem para que seja criada a ideia de que o poema é falado por uma criança.  

Podemos notar que Plath aplicou em “Daddy” um conjunto de técnicas, tais como as 

rimas, aliterações e assonâncias que constroem a sonoridade infantil no poema por meio das 

palavras.  Essa harmonização sonora também acentua um sentimento hostil do sujeito lírico 

em relação ao pai, já que correlações emocionais foram construídas “por intermédio do som e 

do ritmo da fala” (POUND, 2006, p.63), constituindo assim a melopéia.  

De acordo com os estudos de Susan R. Van Dyne em Revising life: Sylvia Plath’s 

Ariel poems (1993), a sonoridade infantil de “Daddy” é uma estratégia poética em que Plath, 

através da escolha das palavras, cria ironicamente um sujeito lírico com voz de uma criança 

para demonstrar não ter o controle de uma certa situação, já que: 
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Feminist critics of Emily Dickinson, who, like Plath, adopts the persona of 

the child to articulate her relationship to male authority, have identified 

some of the motives and consequences of this voice. The child dramatizes a 

woman writer’s powerlessness; it mirrors the cultural allegation that woman 

is child, and it gives form to her experience of being treated like one. (VAN 

DYNE, 1993, p. 48)
21

 
 

 

Em uma primeira leitura de “Daddy” a visão geral que teríamos seria referente a dois 

níveis: a autoridade masculina que corresponde ao pai como superior e o sujeito lírico, como 

criança, inferior. Nesse sentido, notaríamos em “black shoe” a primeira imagem que nos 

remete ao patriarcado, já que o sujeito lírico nos mostra por meio da metáfora “In which I 

have lived like a foot/ for thirty years, poor and White”, o modo como tem vivido e a sua 

insignificância em relação a isso. Logo, teríamos uma gradação, pois “black shoe” 

representaria a hierarquia, a liderança, enquanto que “foot” a fragilidade, o ser intimidado.  

No entanto, ao analisarmos mais detalhadamente esse poema, notamos que há muito 

mais significações nas entrelinhas, já que “Plath percebia na imagem uma possibilidade 

expressiva importante, pois pode ser conseguida nas entrelinhas, na brecha perceptiva”, como 

nos propõe Lopes (2007, p. 121). Desse modo, podemos dizer que o verdadeiro sentido dessas 

imagens fica subentendido no poema.  

Em vista disso, notamos que o sapato como o instrumento que limita e impõe amarras 

ao sujeito-lírico, como o próprio pai – metonímia -, se contrasta com a imagem do pé, pois se 

é o “shoe” quem impõe limites, por outro lado é sempre o “foot” quem dá o comando, já que o 

sapato sem os pés não teria utilidade alguma.  

Ao nosso ver, essa imagem do pé contido no sapato é subversiva pois, ao mesmo 

tempo em que condiz com a ideologia patriarcal, isto é, o pai que, como o sapato, envolve e 

amarra o sujeito-lírico, também rompe com isso ao deixar no subtexto do poema a ideia de 

que é o “foot” quem, de fato, determina o caminhar, as ações, mas de modo silencioso. 

Consideramos a seguinte hipótese: se o sujeito lírico se transfigura na imagem do pé a qual 

determina o andar, entendemos que o sujeito lírico é quem triunfa no poema e não o contrário 

como havíamos visto na primeira leitura. 

 Acreditamos que o termo “Daddy” nos mostra a diminuição da imagem paterna no 

poema, já que não é utilizado “Father”, que de certo modo daria mais potência à imagem do 

pai.  Ao se referir a ele com a fala infantil, o sujeito lírico subverte os valores do patriarcado, 

                                                 
21

 “Críticas feministas de Emily Dickinson, quem, como Plath, adota a persona da criança para articular sua 

relação com a autoridade masculina, identificaram alguns dos motivos e consequências dessa voz. A criança 

dramatiza a impotência da mulher escritora; espelha a alegação cultural que a mulher é criança, e dá forma a sua 

experiência de ser tratada como uma”. (VAN DYNE, 1993, p. 48, tradução nossa) 
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pois ao mesmo tempo em que na superfície do poema temos a imagem evocada do pai-

patriarca, essa imagem é de diminuição.  

Além disso, o título do poema nos sugere uma oposição de imagens, pois “daddy” 

representa na fala infantil algo carinhoso, mas em: “Daddy, I have had to kill you” notamos o 

ápice da ironia, uma ideia contrária a essa fala carinhosa, já que o sujeito lírico relata que teve 

que matar o pai para se ver livre de sua opressão, o que não ocorre de fato. Ressaltamos ainda, 

que o sentido de “I have had to kill you” representa a morte do pai como figura de opressão, 

ou seja, representa uma morte simbólica que, de certa forma, é mais significativa do que a 

morte real dele em si para o sujeito lírico.  

Com essa oposição, fica claro no poema que a fala infantil não representa a 

afetividade, mas sim uma forma irônica que o sujeito lírico tem para se opor às condições que 

eram impostas a ela como mulher e ao mesmo tempo inverter a relação com a autoridade 

masculina, já que quem tem autoridade agora é essa criança, por isso o aspecto mais 

importante de “Daddy” “is the vehemence of its denunciations, as if a child speaker had 

increased both the nastiness and the decibels of her performance to be sure her intended male 

audience is paying attention” (VAN DYNE, 1993, p. 53)
22

.  

Nesse sentido, ressaltamos que Plath rearticula no discurso a verdadeira identidade por 

trás dessa criança e com isso subverte as construções da imagem feminina de que as mulheres 

são inferiores aos homens nos mostrando nas entrelinhas do poema a transcendência do 

sujeito lírico dessa hierarquia. 

A partir da quarta estrofe do poema somos levados a uma realidade nova. Imagens que 

remetem ao Holocausto judeu surgem no poema como um elemento surpresa, já que seu 

efeito notório é um dos fatores que constituem a linguagem poética e “consiste na ocorrência 

de algo inesperado, que o leitor não previa e lhe parece fora da expectativa possível, mas que 

graças a isso o introduz num outro país da sensibilidade e do conhecimento” (CANDIDO, 

2004, p, 82-83).  

Partindo dessa ideia, podemos dizer que “Daddy” se renova por meio dessas imagens 

mórbidas que rompem o convencional e criam ligações inesperadas, tais como a imagem do 

pai associada ao nazismo e o sujeito lírico com uma criança judia. Desse modo, entendemos 

que a imagem da opressão que o sujeito lírico viveu com o pai é refletida na imagem da 

                                                 
22

“é a veemência de suas denúncias, como se uma criança tivesse aumentado a maldade e os decibéis de sua 

performance para ter certeza de que seu público masculino alvo está prestando atenção.” (VAN DYNE, 1993, p. 

53, tradução nossa) 
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opressão que os judeus vivenciaram na Alemanha nazista, o que nos reforça ainda mais a 

intensidade dessa opressão. 

Em nossos estudos, vimos que T.S. Eliot propôs a expressão emotiva da arte por meio 

de um correlato objetivo, o qual se baseia em acontecimentos, objetos ou uma situação que 

produzem determinadas emoções no leitor. Plath fez uso de imagens do Holocausto, isto é, de 

uma cadeia de acontecimentos históricos, para expressar emoções específicas, tais como a 

raiva, o desejo de vingança, a agonia ao mostrar a relação entre pai e filha dentro do discurso. 

Assim, notamos que esses acontecimentos constituem o correlato objetivo encontrado pela 

poeta. 

Baseando-nos nessas imagens, encontramos em “the tongue stuck in my jaw” uma 

metáfora que nos remete à opressão, o que nos leva a “It stuck in a barb wire snare” em que 

temos a imagem de uma armadilha de arame farpado, isto é, de um campo de concentração 

em que o sujeito lírico não consegue se exprimir. Em vista disso, podemos observar em “an 

engine, an engine” a parte do todo que indica o veículo que leva o sujeito lírico, como judia, a 

Dachau, Auschwitz, Belsen, ou seja, para a armadilha de arame farpado. 

 Partindo dessa ideia, entendemos que a repetição da palavra “jew” nessa estrofe nos 

sugere a confirmação da opressão vivida pelo sujeito lírico, pois ao afirmar que pode ser de 

fato judia, também enfatiza sua limitação e a sua condição feminina de não poder se 

expressar, o que nos remete novamente às amarras que “shoe” impõe ao “foot”. Assim, tanto 

a imagem de “shoe” quanto a de “a barb wire snare” trazem o mesmo sentido simbólico da 

opressão, enquanto que “foot” e “jew” o do ser oprimido. 

Podemos notar em “I have always been scared of you”, que o sujeito lírico declara seu 

temor à imagem paterna. Esse sentimento se intensifica a partir das características do pai e as 

quais contribuem para que seja criada a imagem do ser temido no todo, como podemos ver 

em: “With your Luftwaffe, your gobbledygoo/ And your neat moustache/ And your Aryan eye, 

bright blue./ Panzer-man, panzer-man, o You “. Por outro lado, essas imagens enfatizam o 

potencial do pai como opressor nazista, já que “Luftwaffe”, “gobbledygoo” e “panzer” fazem 

referência ao exército alemão.  

Como a imagem do pai está vinculada ao nazismo devido à sua postura opressora, 

entendemos que o termo “fascist” carrega esse mesmo sentido da opressão masculina que é 

refletida no pai. Essa estratégia é usada para aumentar ou exagerar a experiência comum do 

sujeito lírico e ao mesmo tempo intensifica as competências da manipulação da imagem 

mental para que o pai se torne um Fascista, sendo desse modo, uma imagem ritualística.  
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Observamos, ainda, que é atribuído a “Every woman adores a Fascist/ the boot in the 

face” uma ironia, pois como fora oprimido e silenciado pelo pai, o sujeito lírico é impedido 

de expressar suas verdadeiras opiniões e sentimentos. Essa sensação de aprisionamento, de 

não poder falar e de ter que aceitar essa condição feminina é o que gera a ironia nesse verso. 

No que concerne ao quadro, podemos dizer que ele é o meio que mantém viva a 

imagem do pai como figura opressora a partir da qual o sujeito lírico está em conflito, ou seja, 

mesmo o pai estando morto, sua imagem de certa forma ainda lhe causa mal; por isso 

compreendemos que a presença paterna na fotografia não o faz menos “devil” nem menos 

“black man”, já que ele foi o responsável por “morder o coração” do sujeito lírico. 

 Ao nosso ver, a imagem em “Bit my pretty red heart in two” nos remete ao 

sofrimento causado pela opressão vivida e pela morte do pai, o que nos sugere uma dualidade 

de sentimentos de amor e ódio em relação a ele. A partir disso, o sujeito lírico encontra uma 

solução para suprir a dor da perda ao fazer um modelo do pai: “A man in black with a 

Meinkampf look”, ou seja, o molde do pai corresponde com a imagem do marido. Além disso, 

podemos notar que o termo que descreve a sua aparência “a Meinkampf
23

 look” está 

associada ao nazismo e, por meio dessa imagem, o sujeito lírico nos mostra que do mesmo 

modo que o pai a oprimiu, o marido também faz o mesmo.  

Entendemos que o sujeito lírico molda o marido com as mesmas características de seu 

pai para resolver o que não havia sido resolvido anteriormente. Em outras palavras, o 

sujeito lírico encontra na imagem do marido uma forma para matar a opressão que 

vivenciou com o pai e assim se libertar, como podemos ver em “I’ve killed one man, I’ve 

killed two”. Por estar relacionada às imagens masculinas, a presença da cor preta nos reforça a 

ideia de luto.  

Observamos ainda que em dois momentos do poema há menção à cultura popular do 

vampiro, sendo que a primeira aparece em “Bit my pretty red heart in two” a qual traz a ideia 

do pai como o primeiro vampiro, e a segunda em “the vampire who said he was you/ And 

drank my blood for a year” representando o marido como o segundo. Essa metáfora 

vampiresca nos sugere uma continuidade patriarcal e ao mesmo tempo representa as 

construções de masculinidade em termos de suas posturas opressoras em relação ao sujeito 

lírico, já que a imagem do sangue drenado nos remete ao desgaste emocional causado por 

essas figuras masculinas. 

                                                 
23

 Título da autobiografia de Adolf Hitler, Minha luta 
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Os versos “Daddy, you can lie back now” e “there a stake in your fat black heart” 

trazem o momento em que o sujeito lírico consegue “matar” simbolicamente a imagem do pai 

e, com isso, se libertar. Observamos ainda que há uma comemoração simbólica, já que com a 

morte da figura de opressão o sujeito lírico pode se expressar e revelar seus verdadeiros 

pensamentos e sentimentos, como notamos em: “And the villagers never liked you”, a qual 

representa o verdadeiro sentido de “every woman adores a fascist” e “They are dancing and 

stamping on you” o equivalente a “boot in the face”, isto é, a opressão. Com essas imagens, 

entendemos que o sujeito lírico se vinga.  

Partindo dessa ideia, compreendemos que o sujeito lírico evoca a imagem paterna a 

fim de se libertar, como a própria Plath afirmou em uma nota à rádio BBC: “ela tem de 

encenar a terrível e pequena alegoria mais uma vez antes que esteja livre disso” (2010, p. 

205). Nesse sentido, podemos dizer que “Daddy” trata-se de um poema-exorcismo da figura 

paterna em que o sujeito lírico se opõe às condições de opressão vividas e tem no sentimento 

de exorcismo um ato de libertação: “Daddy, daddy, your bastard, I’m through”.  

Acreditamos que os gestos verbais agressivos que nos remetem às imagens 

masculinas, principalmente à imagem do pai, são tentativas de ferir os homens que causaram 

dor no sujeito lírico. E, com o tom de vingança, o mito da masculinidade é deformado e 

desfigurado com adjetivos abusivos, tais como “panzer-man”, “Fascist”, “vampire”; “devil”, 

“bastard”. 

Em vista disso, compreendemos que nesse poema Plath conseguiu organizar emoções, 

sentimentos, pensamentos de modo que as emoções imaginadas que nunca foram sentidas, tal 

como a perseguição aos judeus, constituíssem seu material poético. Ao articular essas 

imagens, a poeta recria uma experiência particular, o que provoca no leitor uma sensação de 

proximidade e estranhamento com seus poemas. Com isso, entendemos que a poesia é o 

produto de um trabalho com a linguagem, elaborada de modo artístico através da técnica de 

composição, com objetivo de tocar o leitor intimamente, despertando-o para experiências e 

emoções ainda não experimentadas. 

 

 

3.2 “The applicant” 

 

First, are you our sort of a person? 

Do you wear 

A glass eye, false teeth or a crutch, 
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A brace or a hook, 

Rubber breasts or a rubber crotch, 

 

Stitches to show something's missing? No, no? Then 

How can we give you a thing? 

Stop crying. 

Open your hand. 

Empty? Empty. Here is a hand 

 

To fill it and willing 

To bring teacups and roll away headaches 

And do whatever you tell it. 

Will you marry it? 

It is guaranteed 

 

To thumb shut your eyes at the end 

And dissolve of sorrow. 

We make new stock from the salt. 

I notice you are stark naked. 

How about this suit --- 

 

Black and stiff, but not a bad fit. 

Will you marry it? 

It is waterproof, shatterproof, proof 

Against fire and bombs through the roof. 

Believe me, they'll bury you in it. 

 

Now your head, excuse me, is empty. 

I have the ticket for that. 

Come here, sweetie, out of the closet. 

Well, what do you think of that? 

Naked as paper to start 

 

But in twenty-five years she'll be silver, 
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In fifty, gold.                             

A living doll, everywhere you look. 

It can sew, it can cook, 

It can talk, talk, talk. 

 

It works, there is nothing wrong with it. 

You have a hole, it's a poultice. 

You have an eye, it's an image. 

My boy, it's your last resort. 

Will you marry it, marry it, marry it.
24

 

 

 

 

A linguagem poética, como sendo possuidora de significado, deve ser analisada em 

seus vários aspectos, já que “na poesia, há ou parece haver uma porção de coisas para olhar” 

(POUND, 2006, p. 34). Explorar essa linguagem é o modo mais eficaz que temos para nos 

aproximar das relações que há entre ela e os elementos da poesia, tais como as imagens, os 

sons e os sentidos, pois eles são construídos por meio dela. 

Em se tratando da obra de Sylvia Plath, podemos dizer que tanto as imagens, quanto 

os efeitos sonoros se tornam um todo de significações que estimulam associações intelectuais 

e emocionais em seu leitor. Essas associações permanecem em nossa consciência devido às 

relações existentes entre as próprias palavras, pois como vimos no capítulo anterior, elas são 

carregadas de significados. 

Assim como notamos em “Daddy”, “The Applicant” também possui uma ênfase na 

oralidade, pois podemos observar que há um conjunto de relações sonoras que nos indicam 

correlações emocionais. Essas correlações nos são dadas através da expressividade, já que “a 

expressividade impõe-se principalmente na leitura poética, em que os efeitos sensoriais são 

valorizados pela repetição dos fonemas ou seu contraste” (BOSI, 1977, p. 39). 

Para Lopes, Plath se torna uma espécie de performer do texto, já que “o artifício 

poético faz uso de inflexões coloquiais, nuanças de expressão, num dinâmismo quase teatral, 

pois exige a presença da persona” (2007, p. 123). Podemos observar que, de fato, há uma 

espécie de performance no poema, na qual o sujeito lírico aparenta ser uma figura cômica que 

se deleita em suas próprias maquinações, já que o modo como sua voz é colocada no poema 

                                                 
24

 (PLATH, 2010, p. 38-41, grifos da poeta)  
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nos leva a entender que há uma espécie de transação comercial que envolve a relação entre 

homem e mulher. 

A ideia de transação comercial também nos é dada através do ritmo do poema, já que 

“o leitor percebe a sugestão das hipóteses não só pelo sentido, mas também pelas rimas, pela 

sonoridade, pelo ritmo do poema” (GOLDSTEIN, 2001, p. 11). Em “The Applicant” o ritmo é 

mais acelerado do que no poema analisado anteriormente, por conta das interrogações, da 

“catalogação” de itens e da estrutura em versos mais curtos e diretos.  Justamente por nos 

remeter a isso, o poema acaba por refletir essa característica também e nos apresenta algo 

objetivo tanto na sonoridade, quanto nas imagens.  

Segundo Goldstein (2001, p. 11) “o ritmo é formado pela sucessão, no verso, de 

unidades ritmícas resultantes da alternância entre sílabas acentuadas (fortes) e não-acentuadas 

(fracas), ou entre sílabas constituídas por vogais longas e breves”. Como a estrofe de um 

poema é composta por um conjunto de versos, a rima pode surgir dentro ou no final dos 

versos como um recurso que demarca o ritmo do poema, já que a combinação de recursos 

resulta em novo efeito, isto é, resulta em um ritmo novo. 

É uma característica da poética de Plath criar rimas inesperadas em seus poemas, as 

quais podem ser entendidas como fortalecedoras de sentidos. No caso de “The Applicant”, 

podemos observar que essa técnica estética está presente, pois encontramos rimas como “fit-

it”; “proof-roof”, “stiff-fit” e “look-cook” apenas na quinta e na sétima estrofe. Podemos notar 

que esses recursos se encontram no momento em que o sujeito lírico mostra ao leitor as 

imagens masculina e feminina e podem ser vistas como uma forma de enfatizar essas 

imagens. Nesse sentido, Carvalho (2003) afirma que na obra de Plath: 

 
Não foram poucos, dentre os críticos de língua inglesa, os que acreditaram 

encontrar a razão para essa opacidade na estranheza com que ela construía 

suas rimas inesperadas, no inacamento e na descontinuidade interna que 

beira a incongruência de alguns de seus poemas, e nas comparações 

inusitadas e discrepantes. (CARVALHO, 2003, p. 96) 

 

Além disso, o sujeito lírico também aparenta ser um representante social que está à 

procura de um modelo ideal de pessoa para um determinado grupo, por isso é possível sentir 

na leitura de “The Applicant” que estamos envolvidos nas cenas devido às perguntas e á 

ênfase na oralidade. Desse modo, entendemos que somos possíveis candidatos para a 

sociedade retratada no poema.  Essa sensação ocorre porque os efeitos que o poema em suas 

imagens e em sua sonoridade suscitam é algo muito particular a cada leitor e ao seu modo de 

recebê-lo. 
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Nesse sentido, vemos que “First, are our sort of person?”, marca o início da busca por 

esse ideal seguida por uma série de características físicas que precisam ser encontradas nessa 

pessoa: 

 

Do you wear 

A glass eye, false teeth or a crutch,  

 A brace or a hook, 

Rubber breasts or a rubber crotch 

 

Stitches to show something's missing? No, no? Then 

How can we give you a thing? 

Stop crying. 

 

Ao lermos esses versos, entendemos que o candidato não possui as características 

necessárias para ser aceito no grupo, como o uso de artefatos que moldam o ideal procurado. 

Com uma tonalidade sarcástica, como podemos notar em “Stitches to show something's 

missing? No, no? Then/ How can we give you a thing?”, o sujeito lírico nos mostra que para 

ser aceito é preciso que o candidato tenha a aparência exigida pelos padrões dominantes. Em 

relação a essa aparência, notamos que não se trata de uma beleza padrão tida como perfeita 

que estamos acostumados a procurar na sociedade, mas sim de uma beleza oposta a isso, ou 

seja, a beleza real, aquela não idealizada. 

Justamente por procurar a beleza real do sujeito, entendemos que há a subversão dessa 

questão estética. Isso surge no poema como uma crítica social sobre como o corpo humano é 

visto como um bem de consumo, como um objeto de troca para ser aceito em um determinado 

grupo social. Além disso, encontramos no poema o emprego do pronome pessoal “we” e do 

pronome possessivo “our” que nos dão a impressão de que o sujeito lírico, de fato, representa 

um grupo social. 

Nesse primeiro momento, não sabemos ao certo se essa pessoa entrevistada se trata de 

um homem ou de uma mulher. Porém, “Rubber breasts” nos sugere que essas partes do corpo 

representam a busca por um modelo ideal feminino, pois as mulheres tradicionalmente estão 

mais vinculadas à idealizações sobre o corpo para seguir um padrão estético. Por outro lado, 

também associamos “Stop crying” ao estereótipo de que é a mulher quem chora, o que nos 

reforça essa ideia de ser uma mulher entrevistada. 
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No entanto, levando em conta os processos de subversão de sentidos presentes na obra 

de Plath, notamos que essas imagens do corpo são subversivas, pois ao analisarmos o 

contexto do poema, descobrimos que o candidato pode estar associado ao gênero masculino. 

 Somos conduzidos a pensar dessa forma quando o sujeito lírico nota que o candidato 

está com a mão vazia e oferece a ele “a hand” a fim de preenchê-la. No momento em que essa 

mão é oferecida ao candidato, temos a impressão de que a imagem desse membro representa a 

mulher no todo e seu papel de submissão, como podemos ver em: “To bring teacups and roll 

away headaches/ And do whatever you tell it”, o que nos leva a imaginar que o candidato é, 

de fato, um homem que precisa de uma mulher que seja submissa para que ele possa se 

enquadrar socialmente. 

Ao nosso ver, essa mão oferecida ao candidato além de representar a mulher, também 

representa a instituição do casamento, pois é através do casamento que o homem receberá a 

mulher e ganhará o reconhecimento social que é procurado no poema, já que antes ele não 

possuia as características necessárias para ser aceito no grupo. 

Notamos ainda que há a desconstrução de um estereótipo de masculinidade, pois o 

homem é retratado no poema por sua fragilidade, característica convencionalmente feminina, 

o que subverte a dialética da razão e da emoção, sendo a razão associada ao homem enquanto 

que a emoção remete tradicionalmente à mulher. Por outro lado, também compreendemos que 

há a subversão da questão da estética, pois as mulheres geralmente estão vinculadas a 

idealizações de padrões de beleza e no poema quem é idealizado é a figura masculina. 

Além disso, observarmos nesses versos que a mulher é tratada como se fosse um 

objeto que fará tudo o que o homem ordenar que ela faça. Por ser tratada como tal, fica 

sugerido no subtexto do poema que a mulher é um produto que o sujeito lírico busca vender 

ao seu candidato para que ele possa ser aceito na sociedade.  

Ressaltamos ainda, que a pergunta “Will you marry it?” é usada pelo sujeito lírico 

como uma forma de induzir o candidato a casar-se com o produto, isto é, com a mulher, o que 

nos deixa clara a ideia de que isso é parte de uma ligação entre o sistema econômico 

capitalista e a estrutura da família patriarcal. Essa pergunta ainda nos lembra a forma como os 

casamentos são propostos em inglês: “Will you marry me?”. Dessa forma, percebemos que o 

sujeito lírico brinca com o pedido tradicional de casamento, aquele idealizado e romantizado, 

para transformá-lo em um “acordo” comercial, já que entendemos que a construção de uma 

família se torna uma questão de negócios, de interesses que não são afetivos, mas comerciais. 

Além disso, notamos que o homem é caracterizado pela nudez e pelo vazio, como 

podemos ver em “I notice you are stark naked”; “now your head, excuse me, is empty”, assim 
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como em “Open your hand./ Empty? Empty”. Isso nos mostra que sempre há alguma coisa 

faltando na imagem masculina, por isso o sujeito lírico busca oferecer a ele algo que possa 

preenchê-lo e fazê-lo se encaixar em um padrão social: “How about this suit”; “I have the 

ticket for that”, ou ainda, “Here is a hand”.  

Ao nosso ver, os objetos oferecidos ao homem representam o papel que é esperado 

que ele desempenhe, tal como se casar, ser um patriarca, por isso é oferecido a ele a mulher e 

o terno. Esses dois elementos se colocados juntos se tornam adornos, pois tanto um quanto o 

outro servem apenas como enfeites, algo que embeleza e traz valorização social ao homem, já 

que sem esses objetos ele é vazio, não representa nada socialmente. 

Ao fazer novamente a pergunta “Will you marry it?”, o sujeito lírico mostra ao 

candidato que “suit” atribui um certo poder à imagem masculina, como vemos em “It is 

waterproof, shatterproof, proof/ Against fire and bombs through the roof”. Isso faz parte de 

uma tática para induzir o candidato a levar o produto. Ao mesmo tempo, o sujeito lírico 

também mostra ao candidato que “suit” será o traje que ele usará no dia do casamento e o 

mesmo traje que ele será enterrado, como nos sugere “Believe me, they’ll bury you in it”. Essa 

dicotomia existente na imagem do terno faz parte de uma brincadeira do sujeito lírico com a 

imagem masculina.  

Além do mais, podemos associar a imagem de “bury” a uma metáfora que vai além da 

própria morte em si, pois nos remete ao sufocamento, à coação. Isso acontece porque, como já 

mencionamos, o casamento faz parte de uma relação comercial que é oferecida ao candidato 

como uma forma para que ele possa ser aceito socialmente. Como o candidato não tem outra 

opção, ele precisa adquirir esse produto e ficar preso a ele para seguir o padrão social. 

Acreditamos que o sujeito lírico encarna a voz do patriarcado no poema, pois ele 

estabelece a relação entre o homem e a mulher com base material e social.  Nesse sentido, é 

possível estabelecer nessas imagens a construção da identidade através da experiência, da 

ideologia e da representação da vida social, pois se “a identidade é o produto de uma série de 

identificações parciais” como afirma Culler (1999, p.112), então podemos dizer que “The 

Applicant” traz como tema as construções das identidades do homem e da mulher 

fundamentadas por uma ideologia social. Uma vez que essa dicotomia é construída no poema 

tanto o homem quanto a mulher são enquadrados em um ambiente em que devem assumir os 

papéis designados a eles.  

No que concerne à atribuição dos papéis, observamos que isso faz parte de um 

processo de aceitação social que se mantém sob a ótica patriarcal. Desse modo, podemos 

dizer que o poema é construído por meio de uma hierarquia em que encontramos no topo o 
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sujeito lírico, pois é a sua fala que predomina no discurso e é ele que assume o tom patriarcal 

do poema; seguido pelo homem e, por último a mulher. 

  Podemos observar que essa pirâmide hierárquica não é igualitária, já que notamos 

que a mulher é posta em uma posição inferior ao homem. A mulher é identificada no poema 

pelos pronomes “it” e “that”, o que nos remete à ideia de que ela é, de fato, um produto à 

venda. Justamente por ser um produto, a mulher precisa estar protegida e guardada até que 

esteja preparada para a comercialização, sendo portanto um produto frágil. 

Partindo dessa ideia, podemos dizer que a imagem de “closet” representa a 

embalagem dessa mulher-produto. Ao sair dela, a mulher é apresentada ao homem como um 

objeto sem autonomia que não possui forma nem valor, mas que se tornará “silver” e “gold” a 

partir do casamento e ao exercer sua função no lar: “A living doll, everywhere you look. / It 

can sew, it can cook, / It can talk, talk, talk”, por isso é conveniente que ele a compre. 

Podemos observar na imagem de “living doll” que a mulher pode estar viva, mas como 

sendo uma boneca, ela só atuará a partir dos comandos de outra pessoa, isto é, do homem, 

como nos aponta Gubar (1985, p. 303): “Plath’s wife is a kind of automaton in the clutches of 

someone else’s will”
25

.   

Além disso, a imagem da mulher descrita como “naked as a paper to start” nos 

remete à metáfora da folha em branco que Susan Gubar aborda em “The Blank page and the 

Issues of Female Creativity” (1985). Segundo a autora, em termos patriarcais, as mulheres são 

identificadas com o vazio, isto é, com a folha em branco e caracterizadas pela passividade. 

Explorar essa metáfora é uma forma que as escritoras tinham “to expose how woman has been 

defined symbolically in the patriarchy as a tabula rasa, a lack, a negation, an absence” 

(GUBAR, 1985, p. 305-306)
26

.  

Por ser o papel em branco, a mulher precisa ser preenchida para que ganhe forma na 

sociedade. Esse preenchimento será dado através da compra do homem. Nesse sentido, a 

folha é uma metáfora da virgindade a qual representa o hímen e a imagem do homem seria 

equivalente a caneta que escreve na folha, o que nos remete à metáfora do falo abordada por 

Gilbert e Gubar em The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth century 

literary imagination (1984). 

Essa metáfora faz parte de uma tradição patriarcal em que o homem, como possuidor 

do falo, tem o poder de gerar uma criação. A caneta, por sua vez, é um objeto que também é 

                                                 
25

 “A esposa de Plath é uma espécie de autômato à vontade de outrem.” (GUBAR, 1985, p. 303, tradução nossa) 
26

 “para expor como mulher tem sido simbolicamente definida no patriarcado como uma tábula rasa, uma falta, 

uma negação, uma ausência”. (GUBAR, 1985, p. 305-306, tradução nossa). 
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capaz de gerar algo, isto é, um texto. Com essa relação, a caneta pode ser vista com um falo 

metafórico e a mulher, como não possui esse instrumento, é vista como a receptora desse ato 

criativo, já que a sua sexualidade é relacionada a um texto. 

Se compararmos a imagem do homem com a da mulher no poema, notamos que esta é 

colocada como um objeto secundário enquanto que aquela representa o objeto primário, já 

que: 

 

This model of the pen-penis writing on the virgin page participates in 

a long tradition identifying the author as a male who is primary and 

the female as his passive creation – a secondary object lacking 

autonomy [...] Clearly this tradition excludes woman from the 

creation of culture, even it reifies her as an artifacty whitin culture. 

(GUBAR, 1985, p. 295)
27

 

 

Assim, ao cobrir a página com um texto edificante, sendo o texto equivalente ao 

casamento, a mulher passa a estar à disposição da imagem masculina e se torna sua “living 

doll”, é esse o modelo de mulher que é imposto ao homem pelo patriarcado. Ao ver essa 

construção da imagem feminina, o sujeito lírico ironiza dizendo que não há nada de errado 

com isso:  “It works, there is nothing wrong with it”, o que nos reforça a ideia da 

objetificação da mulher, pois ela “funciona”, como qualquer outro eletrodoméstico na casa.  

Com esses argumentos, o sujeito lírico mostra ao candidato que a mulher é um produto 

viável a compra, como nos sugere “My boy, it's your last resort”. Observamos ainda, que a 

repetição de “marry it” em “Will you marry it, marry it, marry it” se transforma em um 

imperativo, o que nos leva a imaginar que o sujeito lírico dá uma ordem ao candidato para que 

ele leve a mulher-produto, para que ele se case.  

Com base em nossos estudos, podemos dizer que o período entre as décadas de 1950 e 

1960 que Plath vivenciou, contribuiu para que a sua subjetividade fosse construída e 

produzida através de seu material poético. Assim, ao construir um sujeito lírico que encarna a 

voz do patriarcado, Plath recorre aos recursos da ironia para transformar a voz do sujeito 

lírico em um canal para a crítica à sociedade e aos papéis de gênero atribuídos a homens e 

mulheres. 

 

 

                                                 
27

 “Este modelo da escrita da caneta-pênis na página virgem participa de uma longa tradição que identifica o 

masculino como o autor primário e o feminino como sua criação passiva – objeto secundário que falta autonomia 

[...] É evidente que esta tradição exclui a mulher desde a criação da cultura, e até mesmo a reifica como um 

artefato dentro cultura” (GUBAR, 1985, p. 295, tradução nossa) 
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4 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

No decorrer de nossas análises, pudemos observar como é construída a dinâmica 

poética de Plath e como ela pode ser compreendida através das imagens e dos sons. Por meio 

desses elementos, o significado de sua obra se torna cada vez mais subjetivo e múltiplo, o que 

nos proporciona uma sensação de proximidade e estranhamento com seus poemas. 

Essa sensação é resultado da mistura do nosso conhecimento de mundo com a visão de 

mundo da poeta, já que é possível vivenciar em cada poema uma experiência particular e 

única. Isso ocorre devido ao processo de criação poética que produz sensações através das 

imagens e dos sons, resultando, assim, em sua significação. 

Ao estudarmos a obra de Plath, notamos que as imagens recorrentes em seus últimos 

poemas são baseadas em questões históricas e sociais. Como o som deve estar unido ao 

significado dessas imagens, notamos que a união desses elementos é responsável por 

intensificar nossa experiência diante dos poemas. 

Ao articular essas imagens e sons, Plath transcende o papel que era designado a ela 

como mulher, já que através da experiência literária é possível consolidar uma identidade, 

reconhecer-se e reconhecer a própria existência.  

Enfatizamos ainda que sua relação dinâmica com a sociedade capitalista e patriarcal da 

segunda metade do século XX nos permite uma interpretação individual e uma rearticulação 

da identidade feminina, como vimos através das imagens subversivas de “Daddy”, em que a 

fala infantil é um modo irônico de inverter a relação com a autoridade masculina. Por inverter 

essa relação, o sujeito lírico demonstra se opor à imagem paterna e às condições vivenciadas 

por ela. Já em “The Applicant”, notamos que a fala irônica do sujeito lírico é o canal para a 

crítica à sociedade capitalista e patriarcal e a atribuição de papéis designados ao homem e à 

mulher. Justamente por ser uma crítica, Plath nos mostra se opor às construções ideológicas 

dessa sociedade.  

Tendo em vista nossos estudos, podemos concluir que estudar a poesia de Sylvia Plath 

é uma forma de mostrar que a literatura de autoria feminina capta com especificidade não 

apenas a experiência individual da mulher escritora, mas também todas as outras experiências 

que são possíveis vivenciar no mundo e que podem ser refletidas através das imagens e dos 
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sons, já que a poesia é, de fato, fruto de um trabalho árduo com a linguagem que se elabora de 

modo artístico através do domínio da técnica de composição. 
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“Papai” 

 

Agora chega, papai, agora chega 

 De você, sapato preto  

Onde vivi feito um pé 

Por trinta anos, pálida e pobre, 

 Mal podendo respirar ou espirrar. 

 

 Papai, bem que eu quis te matar. 

 Você morreu antes que eu tivesse tempo - 

 Mármore pesado, saco cheio de Deus, 

 Estátua pálida de dedo cinza, 

 Imenso como uma foca em São Francisco  

 

E uma cabeça no Atlântico esquisito 

Sobre o azul onde verte sua verde semente 

Nas águas próximas à bela Nauset. 

Eu costumava rezar para te curar.  

Ach, du. 

 

Na língua alemã, na cidade polonesa 

Arrasada pelo rolo compressor 

Das guerras, guerras, guerras. 

Mas o nome da cidade é bem vulgar. 

Meu amigo polaco 

 

Diz haver uma ou duas dúzias. 

Por isso nunca pude saber onde você  

Meteu seu pé, sua raiz, 

Nunca pude conversar com você. 

A língua presa no maxilar. 

 

Na armadilha de arame farpado. 

Ich, ich, ich ich. 
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Mal podia me exprimir. 

Pensava que todo alemão fosse você. 

E a linguagem obscena. 

 

Um motor, um motor 

Me cuspindo como uma judia. 

Uma judia com destino a Dachau, Auschwitz, Belsen 

Dou para falar como uma judia. 

Vai ver sou mesmo judia. 

 

As neves do Tyrol, a cerveja clara de Viena 

Não são muito puras ou verdadeiras. 

Com meu sangue cigano e minha estranha sorte 

E meu baralho de tarô, meu baralho de tarô  

Posso muito bem se uma judia. 

  

Sempre tive medo de você, 

Com sua Luftwaffle, seu linguajar posê. 

E seu bigode asseado,  

Seu olho ariano, azul forte. 

Homem-panzer, homem-panzer, ah você- 

 

Em vez de Deus, sua suástica. 

Tão negra que nem o céu podia atravessar. 

Toda mulher adora um fascista, 

A bota na cara, o bruto 

O bruto coração de um bruto como você. 

 

Você está diante do quadro-negro, papai, 

Na foto que ainda tenho de você, 

Cova em seu queixo ao invés de seu pé, 

Mas não menos demônio, sem porquê, 

Não menos o homem negro que 
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Mordeu meu coração em dois lugares. 

Tinha dez anos quando o enterraram. 

E aos vinte tentei morrer 

E voltar, voltar, voltar para você. 

Achei que até os ossos iam querer 

 

Mas me tiraram da cama, 

Com cola vieram me refazer. 

Então eu soube o que fazer. 

Fiz um modelo de você, 

Um homem de preto com que um quê de Meinkampf  

 

E uma queda pela roda de suplícios. 

E eu disse chega, chega, chega de você. 

Papai, estamos quites enfim. 

O telefone preto desligado da raiz, 

As vozes não têm como se infiltrar. 

 

Se matei um homem, matei dois, vê? –  

O vampiro que disse ser você  

E bebeu meu sangue por um ano, sete  

Se você querer saber. 

Papai, pode deitar agora se quiser. 

 

No seu coração preto e obeso tem uma estaca  

E os aldeões nunca gostaram de você. 

Eles estão dançando e pisando em você. 

Eles sempre souberam que era você. 

Papai, papai, seu puto, eu acabei.
28

 

 

 

                                                 
28

 (PLATH, 2010, p. 152-157, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo) 
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“O candidato” 

 

Primeiro, você tem nosso perfil? 

Você usa 

Olho de vidro, dentes postiços ou muleta, 

Atadura ou gancho, 

Peitos ou sexo de borracha, 

 

Suturas mostrando faltar alguma coisa? Não, não? Então 

Como podemos lhe dar alguma coisa? 

Pare de chorar. 

Abra sua mão. 

Vazia? Vazia. Tome essa mão 

 

A fim de enchê-la e disposta 

A servir xícaras de chá e espantar enxaquecas 

E fazer o que você mandar. 

Casa com isso?  

Tem garantia. 

 

De que fechará seu olhinhos no final 

E se dissolverá de aflição. 

Fazemos novo estoque de sal. 

Vejo que você está nu em pelo. 

Que tal esse terno – 

 

Preto e formal, até que não cai mal. 

Casa com isso? 

É à prova d’água, de estilhaço, à prova 

De fogo e bombas no telhado. 

Acredite, vão enterrá-lo com isso. 
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Agora sua cabeça, desculpe, é bem vazia. 

Tenho o remédio para isso,  

Vem cá benzinho, saia já do armário. 

Bem, o que você acha disso? 

Branca como um papel por ser escrito. 

 

Mas em vinte e cinco anos será prata, 

Em cinquenta, ouro. 

Uma boneca de carne, onde quer que olhe. 

Sabe costurar, sabe cozinhar, 

Sabe falar, falar, falar. 

 

Funciona direito, não tem nenhum defeito.  

Você tem um buraco, é uma compressa. 

Você tem um olho, é uma imagem. 

Meu garoto é sua última chance. 

Casa com isso, casa, casa com isso.
29

 

 

 

 

                                                 
29

 (PLATH, 2010, p. 38-41, tradução de Rodrigo Garcia Lopes e Maria Cristina Lenz de Macedo) 

 


