
 
 

VOZES POÉTICAS E ELEMENTOS PROTOFEMINISTAS NA POESIA DE 

ANNE BRADSTREET 

Aline Fernandes Thosi1 

Resumo: Primeira pessoa a ser reconhecida como poeta nos Estados Unidos da América, Anne Bradstreet 

foi mais do que uma poeta Puritana. A poeta escreveu também muitos poemas sobre o direito das mulheres 

de serem reconhecidas como seres pensantes com capacidade de raciocinar e escrever sobre assuntos 

diversos. Este trabalho analisa as vozes pública e privada da poeta, assim como os elementos de cunho 

protofeministas em alguns de seus poemas. 
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Anne Bradstreet (1612 – 1672), nascida Anne Dudley em Northampton, Inglaterra, tornou-

se a primeira pessoa a ser reconhecida como poeta nos Estados Unidos da América em 1650, 

quando seu manuscrito foi levado das colônias para ser publicado na Inglaterra pelo cunhado John 

Woodbridge (1613 – 1696). Filha dos puritanos Thomas Dudley (1576 – 1653) e Dorothy Yorke 

(1582 – 1643), a poeta cresceu na Inglaterra onde teve acesso à educação: passava seus dias na 

biblioteca do Conde de Lincoln, para quem seu pai trabalhava como administrador, lendo autores 

clássicos e contemporâneos. Apesar de não poder frequentar escolas, já que estas eram só para 

meninos, a pequena Anne tinha seu pai como tutor e estudava o que os meninos estudavam nas 

escolas: política, história, ciências, teologia, dentre outros. Aos 16 anos, Anne casou-se com o 

também puritano Simon Bradstreet (1603 – 1697) e, logo em seguida, emigrou para as colônias 

nos Estados Unidos junto com sua família de origem, seu marido e um grupo de puritanos liderado 

por John Winthrop (1587 – 1649)2. Depois de uma longa viagem com muitos percalços, toda a 

família instalou-se em Salem, Massachusetts. Muitas pessoas morreram de doença e fome nos 

primeiros anos e, por isso, era comum mudar-se frequentemente em busca de melhores condições. 

Ao longo de sua vida fragilizada por causa de algumas doenças e condições precárias, Bradstreet 

teve oito filhos. Independentemente de todas as responsabilidades como mãe, esposa e dona de 

casa, e apesar de sua pouca saúde, Bradstreet produziu muitos poemas e cartas em versos nas horas  

                                                           
1 Bacharel em Letras Port/Ing e Mestranda em Literaturas de Língua Inglesa. Contato: alinethosi89@gmail.com 
2 Foi um advogado puritano inglês e uma das principais figuras na fundação da Província da Baía de Massachusetts. 

Esteve à frente do primeiro grupo de emigrantes da Inglaterra, em 1630. Serviu como governador em 12 dos 20 anos 

que residiu nas províncias.  

4406



 
 

de sono que sacrificou. Após muitas mudanças ao longo de sua vida, Bradstreet residiu por último 

em Andover, onde morreu de tuberculose aos 60 anos.  

Apesar de ser costumeiramente estudada como poeta feminina puritana norte-americana, 

sua formação dentro do contexto educacional e intelectual da Inglaterra teve fundamental 

importância em seu desenvolvimento como poeta. Bradstreet foi educada – embora não em escolas 

– dentro de uma cultura retórica, cuja compreensão é essencial para uma apreciação mais precisa 

de sua produção poética. Muito mais do que poeta puritana, Bradstreet deve ser compreendida 

como produto do humanismo renascentista. A influência da tradição poética elisabetana nas obras 

de Bradstreet será explorada ao longo deste texto, a fim de melhor compreendermos sua(s) voz(es) 

poética(s), assim como os elementos protofeministas em alguns de seus poemas.  

Enquanto residia na Inglaterra, a ainda Anne Dudley passava seus dias na biblioteca do 

conde. Uma leitora ávida, Anne leu autores clássicos e contemporâneos tais como Virgílio, 

Plutarco, Tito Lívio, Plínio, Suetônio, Homero, Hesíodo, Ovídio, Sêneca, e Tucídides, assim como 

Spencer, Sidney, Milton, Raleigh, Hobbes e Du Bartas, poeta francês quem Anne admirava. Devido 

ao seu repertório de leitura, podemos supor que Bradstreet incorporou em sua escrita padrões da 

cultura retórica elisabetana, o que levou seus contemporâneos a acusarem-na de copiar poetas 

masculinos. O fato é que não existia tradição feminina, portanto Bradstreet incorporava elementos 

da tradição masculina em seus poemas. Apesar de estar inserida em tal tradição, em alguns de seus 

poemas Bradstreet deixa clara a sua defesa à capacidade das mulheres de escrever e argumentar 

assuntos que, até então, eram exclusivamente tratados pelos homens, como por exemplo política e 

religião.  

A modernidade nascente (na Inglaterra, século XVI e início do XVII) caracterizou-se pela 

consolidação de uma mentalidade humanista construída a partir da recuperação e circulação de 

textos da Antiguidade. Tornou-se o movimento intelectual dominante na Europa no século XVI. 

Peter Platt em "Shakespeare and Rhetorical Culture,” argumenta que o ideal humanista afirmava 

que os modelos retóricos poderiam produzir indivíduos morais autênticos e os educadores 

humanistas colocaram a retórica no coração do currículo escolar. (PLATT, p. 281, 1999)  
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Os humanistas do Renascimento criaram escolas para prover uma formação com base no 

ideal humanista. As escolas humanistas combinavam cristianismo e textos clássicos para produzir 

um modelo de educação para os europeus. A educação durante o Renascimento foi composta 

principalmente de literatura e história antigas, pois acreditava-se que os clássicos proporcionavam 

instrução moral e uma compreensão ampla do comportamento humano. Outros estudos das 

humanidades foram incluídos: gramática, retórica, poesia e filosofia moral.  

A tradição elisabetana, na qual Bradstreet foi formada, teve o treinamento retórico como 

parte central do seu programa educacional. Mas por qual motivo devemos levar em conta esse 

contexto cultural na análise dos poemas da Bradstreet? Porque encontramos em sua obra alguns 

dispositivos de composição diretamente derivados da tradição retórica, por exemplo, a estratégia 

do debate, que confronta lados opostos de um mesmo tema, ou o recurso à falsa modéstia. Tendo 

isso em mente, a análise dos poemas pode ser enriquecida. O que pode parecer, numa primeira 

leitura, modéstia e submissão, pode tratar-se de um jogo retórico. Além disso, ao invés de declarar 

seu ponto de vista diretamente, a poeta transita entre os dois lados opostos do assunto abordado. 

Tal estratégia pode ser relacionada com o que Joel B. Altman afirma – em The Tudor Play of Mind: 

Rhetorical Inquiry and the Development of Elizabethan Drama ser “a destreza extraordinária com 

que o retórico treinado consegue entreter simultaneamente dois pontos de vista” (ALTMAN, 1978, 

p. 32)3. Bradstreet cresceu em meio a essa cultura retórica e os reflexos de tal cultura podem ser 

observados na maioria – se não em todos – os seus trabalhos.  

Bradstreet veio para o Novo Mundo inserida no contexto dos colonizadores – posição de 

poder em relação ao povo ali colonizado. No entanto, é essencial ressaltar que a poeta viveu dentro 

da ideologia puritana. Em tal ideologia, mulheres não tinham voz e deveriam cuidar somente do 

que fosse relacionado ao lar; não poderiam pregar ou tratar de assuntos que fossem considerados 

exclusivamente da esfera masculina. A mulher era considerada inferior ao homem e era dito que 

não tinha inteligência suficiente para argumentar acerca de questões públicas. John Winthrop 

comentou sobre o caso de Anne Yale Hopkins (1615 – 1698), que sofreu de doença mental e acabou 

cometendo suicídio: 

                                                           
3 If offers us an amusing glimpse of the extraordinary dexterity with which the trained rhetorician was able to 

simultaneously entertain two opposing points of view. (tradução minha) 
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Pois, se ela tivesse cuidado de seus assuntos domésticos, e coisas que 

pertencem a mulheres, e não tivesse saído de seu lugar para se meter em 

assuntos tão próprios aos homens, cujas mentes são mais fortes, etc., ela 

teria mantido seu juízo, e poderia tê-lo melhorado de forma útil e honrosa, 

no lugar que Deus a colocou. (WINTHROP, 1649, s/p)4 

O primeiro trabalho de Anne Bradstreet, uma coletânea de poemas e cartas em verso, The 

Tenth Muse Lately Sprung Up in America, foi publicado em Londres pelo seu cunhado, Rev. John 

Woodbridge, quem levou seu manuscrito até a Inglaterra para ser lá publicado, em 1650. No 

entanto, a aprovação e o conhecimento de Bradstreet sobre essa publicação ainda é um tópico 

debatido por críticos e biógrafos. A biógrafa Hellen Campbell explica que “Vez ou outra é afirmado 

que o manuscrito da primeira edição foi levado para Londres sem seu conhecimento e impresso da 

mesma maneira, mas não há o menor motivo para tal conclusão [...]” (CAMPBELL, 1981, L. 

2969).5 No entanto, a estudiosa Ivy Schweitzer acredita que John Woodbridge tenha “[...] levado 

seu manuscrito para Master Bowtell em Londres e o tenha publicado sem o conhecimento ou 

consentimento [...]” da poeta (SCHWEITZER, 1991, L. 2544).6 Após a publicação de seu 

manuscrito, Bradstreet escreve “The Author to Her Book;” poema que trata de seu livro impresso 

como um filho defeituoso. No poema, Bradstreet se mostra envergonhada com os erros que foram 

publicados, possivelmente porque a poeta não teve a chance de corrigi-los por não saber 

previamente da publicação: “At thy return my blushing was not small, / My rambling brat (in print) 

should mother call, / I cast thee by as one unfit for light, / Thy Visage was so irksome in my sight.”7  

  De acordo com o puritanismo, as mulheres deveriam dedicar-se a Deus e à família. Se a 

mulher fosse escrever, que fosse sobre devoção. As mulheres que se propusessem a lidar com 

outras questões estavam sob o risco de serem banidas das colônias. Há dois exemplos importantes  

 

                                                           
4 "For if she had attended her household affairs, and such things as belong to women, and not gone out ofher way and 

calling to meddle in such things as are proper to men, whose minds are stronger, etc., she had kept her wits, and 

might have improved them usefully and honorably in the place God had set her.”  (Tradução minha)  
5 “Now and again it is asserted that the manuscript for the first edition was taken to London without her knowledge 

and printed in the same way, but there is hardly the slightest ground for such conclusion […]” (tradução minha) 
6 “[…] took a manuscript of her poems to Master Bowtell in London and had them published without her knowledge 

or consent […]” (tradução minha) 
7 “Ao teu retorno meu constrangimento não foi pouco, / Minha criança errante (de papel) clama pela mãe, / Eu te 

considero impróprio para a luz do dia, / Teu aspecto irritava minhas vistas” (tradução minha) Caro(a) leitor(a), não 

há tradução oficial dos poemas de Anne Bradstreet. Portanto, peço a compreensão de que todos os poemas traduzidos 

aqui por mim são apenas uma tentativa de ilustrar em nossa língua o cunho das palavras da poeta. 
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de mulheres que tentaram tratar de assuntos designados aos homens e que foram banidas. São 

exemplos importantes porque podemos presumir, por eles, que Bradstreet não estaria interessada 

na publicação de seu livro – por, muito provavelmente, não querer passar pelo mesmo tipo de 

repressão e constrangimento –  e que tal publicação teria sido feita sem o seu consentimento.  

Anne Hutchinson (1591 – 1643), uma conselheira espiritual puritana que tinha fortes 

convicções religiosas, foi julgada e condenada, depois banida das colônias em 1637 por pregar em 

público. Ela era conhecida como a “Jezebel Americana.”8 Hutchinson liderava discussões sobre os 

sermões semanais na sua casa e as discussões concentravam-se em criticar os ministros das 

colônias. A irmã de Anne Bradstreet, Sarah Keanye, passou por um episódio similar. Ela começou 

a pregar em público e foi acusada pela igreja e por seu marido de imoralidade. A solução que seu 

pai, Thomas Dudley, encontrou, foi de alegar que Sarah era mentalmente doente ao invés de 

profana. Dudley conseguiu que a igreja concedesse o divórcio sob esses argumentos, e obrigou que 

Sarah casasse com um homem pobre e fosse morar em algum lugar longe das colônias. O livro de 

Bradstreet foi publicado, aparentemente, como uma tentativa de encobrir o escândalo familiar. A 

intenção era que Bradstreet fosse publicada e que a família pudesse alegar que havia naquela esfera 

familiar uma mulher humilde, devota e submissa; modelo a ser seguido. No entanto, com pouco 

cuidado na edição, todos os poemas, incluindo os que desafiavam o patriarcado, foram publicados.  

Apesar de aparentemente não estar interessada em publicação como mencionado, 

Bradstreet escrevia com um público em mente – um dos reflexos da cultura retórica. De acordo 

com o público em vista, Brastreet assumia diferentes personae. A esposa amorosa e saudosa se 

apresenta em “A Love Letter to Her Husband.” Em tal carta versificada, Bradstreet clama seu amor 

intenso por seu marido, assim como em outras cartas para Simon. Como já dito, uma puritana 

deveria escrever somente sobre seu amor e devoção a Deus. Bradstreet quebra essa regra quando 

escreve sobre o marido “Naught but the fervor of his ardent beams / Hath power to dry the torrent 

of these streams.”9 Assim como em outros versos desse e de outros poemas endereçados ao marido, 

Bradstreet calorosamente retrata sobre seu amor por Simon. Quando escreve sobre seus filhos,  

                                                           
8 Jezebel, princesa fenícia, era uma sacerdotisa dominadora que se denominava porta-voz de Deus. Era uma mulher 

de personalidade forte e dominadora.  
9 “Nada além do poder de sua luz ardente / Tem o poder de secar a torrente dessas correntes” 
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Bradstreet usa um tom mais tenro e sábio. Em “In Reference to her Children,” a poeta escreve sobre 

seus oito filhos, assim como a morte que se aproxima dela: “Thus gone, amongst you I may live, / 

And dead, yet speak and counsel give. / Farewell, my birds, farewell, adieu./ I happy am, if well 

with you.”10 A poeta também escreve para outros membros da família e amigos.  

Sua voz pública trata de temas que deveriam ser tratados apenas pelos homens. 

Consequentemente, Bradstreet parece usar as técnicas que aprendera em suas leituras na biblioteca. 

A poeta faz uso da tradição masculina a seu favor, pois apenas assim, talvez, uma mulher pudesse 

falar sobre política, história e religião. Em seu poema religioso “The Flesh and The Spirit,” 

podemos observar mais um reflexo da cultura retórica: a capacidade de argumentar os dois lados 

de uma questão. Nesse poema, Bradstreet narra o debate entre duas irmãs: Flesh argumenta que 

aproveitar o que a vida terrestre tem a oferecer é muito mais vantajoso do que passar a vida 

meditando e esperando pela vida eterna nos céus, enquanto Spirit argumenta e termina o debate 

afirmando que a riqueza dos céus é muito mais valiosa e que sua irmã, Flesh, jamais conseguiria 

entender; Spirit diz: “This City pure is not for thee, / For things unclean there shall no be. / If I of 

Heav’n may have my fill, / Take thou the world, and all that will.”11 Em outros poemas tais como 

“The Four Ages of Man, The Four Monarchies," “The Four Seasons of the Year” e “Of the Four 

Humours in Mans Constitution,” temos a confirmação de que Brasdtreet estudara tanto quanto seus 

contemporâneos masculinos, pois tais poemas abordavam assuntos como história, política, 

medicina grega, dentre outros. No entanto, em seu poema “Prologue,” assim como outros poemas 

sobre assuntos designados apenas a homens, Bradstreet assume uma persona humilde e se diz não 

capaz de tratar de tais tópicos com maestria. Contudo, devemos lembrar que essa modéstia fazia 

parte da cultura retórica com a qual Bradstreet estava familiarizada. Portanto, a autodepreciação de 

que a poeta faz uso não deve ser vista como confirmação de inferioridade. Muito pelo contrário, 

Bradstreet por vezes usa dessa modéstia para ironizar seus contemporâneos masculinos que a 

acusavam de imitação. Em “Prologue” Bradstreet escreve: “To sing of Wars, of Captains, and of 

Kings, / Of Cities founded,  

                                                           
10 “Mesmo tendo partido, entre vós poderei viver, / E morta, ainda assim falar e dar conselhos. / Adeus, meus 

pássaros, adeus, adieu. / Feliz estou, se bem você está.” 
11 “Esta Cidade pura não é para ti, / Pois coisas impuras lá não haverá. / Se do Paraíso terei minha provisão, / Pegue a 

sua do mundo, e tudo o que vem junto.”  
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Common-wealths begun, / For my mean Pen are too superior things”12 a poeta faz uso da modéstia 

para dizer que não seria capaz de escrever sobre assuntos da esfera masculina, porém podemos 

entender que ela o faz ironicamente pois, além de ter escrito sobre política, história e medicina nos 

poemas acima citados, a poeta ainda escreveu outros poemas com os mesmos temas, tais como “A 

Dialogue Between Old England and New” e “In Honour of That High and Mighty Princess, Queen 

Elizabeth.” 

Emular os clássicos fazia parte da tradição poética e retórica elisabetana. Platt comenta que 

“Quintilian afirma que o orador ‘deve acumular uma determinada reserva de recursos, para ser 

empregado sempre que for necessário. Os recursos dos quais eu falo consistem em um abundante 

abastecimento de palavras e assuntos’ [...]” (PLATT, 1999, p. 285)13 Um bom orador obtinha muito 

conhecimento e usava desse acervo de conhecimento em seus debates. Bradstreet fazia uso do 

acervo de leitura que construíra e, consequentemente, os poemas nos quais a poeta trata de assuntos 

públicos trazem traços da tradição masculina. No entanto, alguns de seus contemporâneos, mesmo 

cientes de que a imitação fazia parte da tradição clássica, a acusaram de cópia e até mesmo roubo, 

como Bradstreet diz em “Prologue:” “If what I do prove well, it won’t advance, / They’ll say t’s 

stol’n, or else it was by chance.”14 

Bradstreet ficou conhecida por defender a capacidade das mulheres de escrever. Apesar de 

ser uma puritana muito envolvida com sua religião e fé, a poeta não acreditava no dogma puritano 

de que mulheres deveriam tratar apenas de atividades do lar, mas que deviam usar sua capacidade 

intelectual. Em “Anne Bradstreet: Dogmatist and Rebel,” Ann Stanford relata:  

No entanto, para Anne Bradstreet, este dogma não significa que as 

mulheres não deveriam usar nunca a sua inteligência. Depois de admitir 

que os homens são superiores, ela pede-lhes para “conceder algum 

reconhecimento à nossa inteligência”. Em outras palavras, ela não 

aceitaria mulheres restritas apenas a assuntos domésticos como era  

 

                                                           
12 “Falar sobre Guerras, de Capitães e de Reis, / De Cidades fundadas, e o início do estado democrático, / É 

grandioso demais para a minha Caneta mediana.” 
13 “Quintilian asserted that the orator ‘must accumulate a certain store of resources, to be employed whenever they 

are required. The resources of which I speak consist in a copious supply of words and matter’ […]” (tradução minha) 
14 “Se o que eu escrever for bom, não vai prosperar, / Eles dirão que foi roubado ou que foi por sorte.”  
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esperado por John Winthrop. (STANFORD, 1996. p.376, aspas da 

autora.) 15 

Em seu poema “Prologue,” Bradstreet relata como uma mulher escritora era desprezada 

quando diz: “I am obnoxious to each carping tongue /Who says my hand a needle better fits. / A 

Poet’s Pen all scorn I should thus wrong, / For such despite they cast on female wits.”16 A poeta 

aparentemente ironiza seus contemporâneos masculinos que se julgam escritores superiores 

quando diz: “Men can do best, and Women know it well. / Preeminence in all and each is yours; 

Yet grant some small acknowledgment of ours.”17 Como tratado acima, a modéstia e 

autodepreciação não condizem com a produção de Bradstreet. A poeta, mais uma vez, apenas faz 

uso de um padrão com o qual estava familiarizada. Podemos interpretar “Prologue” não como uma 

confirmação de que a poeta concordava com a inferioridade feminina, mas como uma resposta 

ácida ao patriarcado. Ivy Schweitzer discute que a modéstia usada por Bradstreet, bem como seus 

pedidos de desculpas, não devem ser confundidos com os sentimentos reais de Bradstreet, pois era 

um artifício poético comum entre os poetas do Renascimento. (SCHWEITZER, 1988) Eileen 

Margerum explica que os poetas Renascentistas aprenderam a fazer uso da modéstia com poetas 

gregos e latinos. Margerum explica que “Tanto a tradição clássica de poesia pública, que ela 

aprendeu lendo as obras de seus antecessores, e a tradição narrativa puritana contem fórmulas de 

humildade que os escritores foram obrigados a incluir em suas obras, independentemente dos 

sentimentos pessoais.” (MARGERUM, 1982, p. 151)18 Apesar de estar inserida numa sociedade 

androcêntrica, Bradstreet conseguiu usar sua voz para defender a capacidade intelectual feminina.  

Em seu poema “In Honour of that High and Mighty Princess, Queen Elizabeth,” Bradstreet 

enaltece a rainha e a aplaude como figura feminina de poder: “No Phoenix Pen, nor Spenser’s 

Poetry, / No Speed’s, nor Camden’s learned History; / Eliza’s works, wars, praise can e’er compact,  

                                                           
15 “Yet for Anne Bradstreet this dogma did not mean that women were not to use their wits at all. After admitting 

that men are superior, she asks them to ‘grant some small acknowledgement of ours’. In other words, she would not 

have women confined to household affairs to the extent expected by John Winthrop.” (Tradução minha) 
16 “Sou ofensiva para as línguas capciosas / Que dizem que na minha mão uma agulha melhor se encaixa. / Todo 

desprezo advindo da caneta dos poetas eu então recrimino, / Por tantas injúrias lançadas à inteligência feminina.”  
17 “Homens escrevem melhor, e as Mulheres sabem bem disso. / Preeminência em cada e toda coisa é de vocês; 

Contudo, conceda-nos um pequeno reconhecimento.”  
18 Both the classical tradition of public poetry, which she learned by reading her the works of her predecessors, and 

the puritan narrative tradition contain formulae for humility which writers were obliged to in include in their works, 

regardless of personal feelings.” (tradução minha) 
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/ The World’s the Theater where she did act.”19 A poeta continua todo seu poema homenageando 

a rainha, demonstrando novamente o seu vasto conhecimento em história e política. Porém, 

Bradstreet usa o poema para, assim como em “Prologue,” responder seus contemporâneos 

masculinos que duvidavam da capacidade feminina intelectual e/ou de poder. A poeta escreve: 

“Now say, have women Worth, or have they none? / Or had they some, but with our Queen is’t 

gone? / Nay Masculines, you have tax’d us long, / But she, though dead, will vindicate our 

wrong.”20 

Em um contexto tão inóspito para as obras femininas, achar elementos protofeministas nos 

versos de Bradstreet demonstra a coragem e sagacidade de uma mulher que usou da própria tradição 

que a desprezava ao seu favor. Como Ann Stanford explica: “O próprio fato de que ela escrevia, 

de que ela se considerava uma poeta, de que ela continuou a escrever apesar das críticas, indica 

que ela estaria disposta a agir de forma independente apesar das afirmações dogmáticas de muitos 

de seus contemporâneos [...]” (STANFORD, 1966, p. 374)21. Apesar de não abdicar de seus 

afazeres domésticos como Anne Hopkins e, apesar de não criticar seus contemporâneos 

publicamente como Anne Hutchinson, Bradstreet lutou em defesa das mulheres da maneira que 

achou possível e segura. Como Stanford afirma, “Assim em sua determinação em escrever e em 

sua defesa da capacidade feminina de pensar, de contemplar, e de ler abundantemente, ela mostrou-

se capaz de posicionar-se contra os mais conservadores e dogmáticos de seus contemporâneos.” 

(STANFORD, 1966, p. 378)22 

Após conhecermos melhor o contexto cultural e educacional da poeta, podemos observar 

mais precisamente a construção de seus versos. Ao mesmo tempo que entendemos que suas vozes  

 

                                                           
19 “Nem a Caneta de Phoenix, nem a Poesia de Spencer, / Nem de Speed, nem a História aprendida de Camden; / As 

obras de de Eliza, guerras, louvores não poderão jamais resumir. / O mundo é o palco onde ela atuou.”  
20 “Agora digam, as mulheres têm ou não valor? / Ou tinham algum valor, mas com a nossa Rainha se foi? / Não, 

Masculinos, vocês já nos taxaram demais, /Mas ela, embora morta, vindicará vosso erro.”  
21 “The very fact that she wrote, that she considered herself a poet, that she continued to write in spite of criticism, 

indicates that she was willing to act independently in spite of the dogmatic assertions of many of her contemporaries 

[…]” (tradução minha) 
22 “Thus, in her determination to write and in her defense of the capability of women to reason, to contemplate, and 

to read widely, she showed herself capable of taking a stand against the more conservative and dogmatic of her 

contemporaries.” (tradução minha) 
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pública e privada eram diferentes por conta de um público em mente, entendemos também que seu 

tom autodepreciativo não pode ser confundido com suas reais intenções. A poeta não concordava  

com seus contemporâneos e com sua religião no que diz respeito à capacidade feminina quando se 

faz modesta. Ao contrário, além de discordar, a poeta se posicionou contra os dogmas patriarcais 

e se colocou em risco ao escrever tão abertamente sobre assuntos que lhe eram proibidos. Anne 

Bradstreet foi uma poeta que se destacou pelo seu vasto conhecimento em diversos assuntos que 

contribuíram para a qualidade de seus trabalhos.  
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