
 

 

"E mais uma vez vem-me à lembrança, mergulhando em jornais e romances e biografias, que, 
quando uma mulher fala com mulheres, deve ter algo muito desagradável escondido na 
manga. As mulheres são duras com as mulheres. As mulheres não gostam das mulheres. As 
mulheres — mas será que vocês não estão completamente fartas da palavra? Garanto-lhes 
que eu estou. Concordemos, então, que um artigo lido por uma mulher para mulheres deve 
terminar com algo particularmente desagradável. Mas como é isso? Em que posso pensar? A 
verdade é que freqüentemente gosto das mulheres. Gosto de sua informalidade. Gosto de sua 
integridade. Gosto de seu anonimato.Gosto. . . Mas não devo prosseguir dessa maneira." (p. 
135) 

 

"Assim, com algum tempo nas mãos e algum conhecimento livresco na cabeça — vocês já 
tiveram o bastante do outro tipo e, em parte, suspeito de que estejam sendo enviadas à 
universidade para desaprender —, sem dúvida ingressarão num outro estágio de sua carreira 
muito longa, muito laboriosa e altamente obscura. Milhares de penas estão prontas para 
sugerir-lhes o que devem fazer e que efeito terão. 

Minha própria sugestão é um pouco fantástica, admito; prefiro, portanto, colocá-la em forma 
de ficção. Disse-lhes, no transcorrer deste ensaio, que Shakespeare teve uma irmã; mas não 
procurem por ela na vida do poeta escrita por Sir Sidney Lee. Ela morreu jovem — ai de nós! 
Não escreveu uma só palavra. Está enterrada onde os ônibus param agora, em frente ao 
Elephant and Castle. Pois bem, minha crença é de que essa poetisa que nunca escreveu uma 
palavra e foi enterrada numa encruzilhada ainda vive. 

Ela vive em vocês e em mim, e em muitas outras mulheres que não estão aqui esta noite, 
porque estão lavando a louça e pondo os filhos para dormir. Mas ela vive; pois os grandes 
poetas nunca morrem, são presenças contínuas, precisam apenas da oportunidade de andar 
entre nós em carne e osso. Essa oportunidade, segundo penso, começa agora a ficar ao 
alcance de vocês conferir-lhe. Pois minha crença é de que, se vivermos aproximadamente mais 



um século — e estou falando na vida comum que é a vida real, e não nas vidinhas à parte que 
vivemos individualmente — e tivermos, cada uma, quinhentas libras por ano e o próprio 
quarto; se tivermos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que 
pensamos; se fugirmos um pouco da sala de estar e virmos os seres humanos nem sempre em 
sua relação uns com os outros, mas em relação à realidade, e também o céu e as árvores, ou o 
que quer que seja, como são; se olharmos mais além do espectro de Milton, pois nenhum ser 
humano deve tapar o horizonte; se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há 
nenhum braço onde nos apoiarmos, mas que seguimos sozinhas e que nossa relação é para 
com o mundo da realidade e não apenas para com o mundo dos homens e das mulheres, 
então a oportunidade surgirá, e a poetisa morta que foi a irmã de Shakespeare assumirá o 
corpo que com tanta freqüência deitou por terra. Extraindo sua vida das vidas das 
desconhecidas que foram suas precursoras, como antes fez seu irmão, ela nascerá. Quanto a 
ela chegar sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem essa certeza de que, 
quando nascer novamente, achará possível viver e escrever sua poesia, isso não podemos 
esperar, pois seria impossível. Mas afirmo que ela viria se trabalhássemos por ela, e que 
trabalhar assim, mesmo na pobreza e na obscuridade, vale a pena."  

(Virgínia Woolf, Um teto todo seu, p. 137-138) 


