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RESUMO 

 

Os clássicos da literatura inglesa A Senhora de Wildfell Hall (1848) de Anne 

Brontë e Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë, se diferenciaram dos moldes de 

romances vitorianos com suas personagens principais, que são lembradas por seus 

idealismos, coragem, independência e uma certa indiferença quanto a barreira entre as 

classes sociais — que não as impediam de agir como mais achavam adequado.  

          A intenção desta pesquisa é elucidar os pontos comparáveis entre casamento — 

entender o fator decisório e o que era considerado como 'casamento vantajoso', o dilema 

amor vs. dinheiro —, posição social ⸺ qual a sua importância naquela época e como 

afetava as opções de ação de cada personagem ⸺ e a independência feminina ⸺ a 

autonomia de decidir sobre seus próprios arranjos matrimoniais e a busca pela 

emancipação patriarcal ao trabalharem para o próprio sustento ⸺ através do olhar das 

duas autoras britânicas no século XIX.  

A pesquisa proposta não tem intenção de julgar o valor literário das peças como 

cânones, mas sim, analisar os pontos supracitados utilizando-as como material 

etnográfico de seu tempo e espaço, tendo como base Auerbach (1946), Becker (2007), 

El Far (2014), Gaskell (1857), Lantz (1982), Nelson (2015), Pfordresher (1923) e Wood 

(2008). 

 Portanto, as obras serão abordadas de forma comparativa, expondo como as 

duas irmãs Brontë analisaram a sociedade que estavam inseridas e o que podemos 

concluir de suas observações. 

 

Palavras-chave: Jane Eyre, A Senhora de Wildefell Hall, feminismo, sociedade, literatura 

vitoriana 
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ABSTRACT 

 

The english literature classics The Tenant of Wildfell Hall (1848) by Anne 

Brontë and Jane Eyre (1847) by Charlotte Brontë, differentiate themselves from the 

victorian romance’s mold with their main characters, that are remembered for their 

idealism, courage, independence and a little bit of indifference about the barrier between 

social classes – that couldn't stop them from acting how they each found fit for the 

occasion. The intention of this paper is to shed some light on comparable aspects 

relating to marriage – to understand the decisive factors and what was considered a 

'advantageous marriage', love vs. money conundrum −, social status – its importance at 

that age and how it affected the options of decision of each character – and the female 

independence – autonomy to decide their own marriage arrangements and the quest to 

free themselves from patriarchy as they worked to make a living — through the eyes of 

the two british authors from the XIX century. 

The proposal of  this  project is not to judge the canonic worth of these pieces, 

but to analyze the points mentioned before, using the books as ethnographic material of 

their space and time, establishing as base Auerbach (1946), Becker (2007), El Far 

(2014), Gaskell (1857), Lantz (1982), Nelson (2015), Pfordresher (2017) and Wood 

(2008). 

So, this paper will take a comparative approach to expose how the two Brontë 

sisters analyzed the society they were part of and what can we conclude from their 

observations. 

 

Key-words: Jane Eyre, The Tenant of Wildfell Hall, feminism, society, victorian literature 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Esse trabalho será voltado para os clássicos da literatura inglesa Jane Eyre 

(1847) de Charlotte Brontë e A Senhora de Wildfell Hall (1848) de Anne Brontë, com o 

objetivo de analisar a situação feminina no período vitoriano, usando-os como material 

etnográfico ⸺ como Auerbach faz em seu Mimesis (1946) e Becker em  Falando da 

Sociedade (2009) ⸺, através de uma análise comparativa bibliográfica. 

As obras fundamentais que utilizo para sustentar e validar a linha de raciocínio 

apresentada nos próximos capítulos foram: The Life of Charlotte Brontë (1857) de 

Gaskell,⸺ uma biografia não só de Charlotte, mas de toda a família Brontë ⸺, The 

Secret History of Jane Eyre (2017) de Pfordresher ⸺ obra que compara a vida de 

Charlotte com a de Jane Eyre, expondo as semelhanças e defendendo a correlação delas 

⸺, The Law and the Lady: Consent and Marriage in Nineteenth-Century British 

Literature (2015) de Heather Nelson ⸺ tese de doutorado que disseca exaustivamente 

os direitos e as leis das mulheres na Inglaterra vitoriana, utilizando sensos, registros 

históricos e a literatura para expor a situação precária das mulheres ⸺, Como funciona 

a ficção (2008) de Wood ⸺ mais propriamente os dois capítulos que se tratam de 

Flaubert e o flâneur, onde discute as formas que um escritor pode adotar para expressar 

o mais fielmente possível a sua realidade ⸺,  Love in the Pre-Modern Period: A 

Sociological Commentary (1987) de H. Lantz ⸺ artigo que acompanha o trajeto do 

amor romântico na história, exclusivamente na Europa e na América ⸺ e Uma 

etnografia do galanteio nos terrenos da ficção: afinidades eletivas entre antropologia e 

literatura (2014) de El Far ⸺ análise do flerte e do amor romântico no século XIX 

através da literatura brasileira. 

A importância dos retratos feitos pelas Brontë é evidenciar e impedir o 

fenômeno de romantização da vida das mulheres vitorianas ⸺ o que acontece com 

muita frequência, graças a Jane Austen ⸺ e notar que certas características tóxicas da 

sociedade delas ainda não foram completamente extintas até os dias atuais.  

O objetivo dessa tese em si é destacar a contribuição essencial das irmãs Brontë 

para o desenvolvimento do que chamamos de feminismo ⸺ ou seja, igualdade entre os 
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sexos ⸺ através de suas obras, que impactaram e chocaram o público, quebrando tabus 

ao falarem de temas polêmicos e enfrentando da maneira que podiam as injustiças 

contra as mulheres, retratando a reação que talvez elas mesmas não tivessem coragem 

de ter mas que gostariam de adotar em relação à escravidão, vulnerabilidade, opressão, 

abuso sistemático social que atingia a população feminina. 

Apesar de serem irmãs, as duas autoras têm visões diferentes de como lutar 

contra o patriarcado ou ao menos denunciá-lo. Charlotte tinha ideias mais 

conservadoras, entrando mais no lado romântico e gótico fantasioso em alguns aspectos, 

como o mistério do “fantasma” de Thornfield Hall, enquanto Anne tinha um estilo mais 

realista, descrevendo minuciosamente os alicerces da sociedade inglesa rural vitoriana 

⸺ suas regras, etiquetas, o que era considerado como vergonhoso ou proibido, 

indiscrições, crimes, más condutas, relacionamentos abusivos e as opções de escolha 

das mulheres ⸺, mas mesmo com temáticas diferentes e suas próprias opiniões sobre os 

fatos, muito é ligado propriamente à época e ao local, de forma que não poderia ser 

interpretado como qualquer outra sociedade. 

 O pano de fundo dos livros  são eventos históricos, que aparecem na forma de 

comentários discretos ou através de símbolos e personagens ⸺ como a revolução das 

índias orientais, que inspirou Charlotte a criar a jamaicana Bertha, e o surto de tifo logo 

na primeira metade do séc. XIX; Anne menciona mais as leis inglesas estabelecidas 

sobre abuso dentro do casamento e o funcionamento do divórcio ⸺ dando a 

oportunidade do leitor entender o funcionamento de sua realidade. 

Para analisar peças literárias é importante  antes entender o contexto social em 

que foram escritas, somente dessa maneira poderá ser observada a influência do tempo e 

espaço específicos do autor  em suas obras —  sendo discutidas abertamente no livro e 

servindo de base para a história  ou se mascarando através de símbolos e personagens, 

que representam  de alguma forma a realidade do escritor. 

O contexto das Brontës foi o período de 1838 a 1901, iconizado pelo reinado da 

Rainha Vitória na Inglaterra, sendo portanto chamado como Era Vitoriana, uma das 

fases mais prósperas do império inglês, com a Revolução Industrial, estabelecimento de 

duas das três feridas narcísicas da humanidade — causadas por Charles Darwin e 

Sigmund Freud —, abolição da escravidão no império inglês em 1833 e a Bélle Époque 

no fim do século — movimento mundial de desenvolvimento artístico. 
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Os aspectos que mais marcaram essa sociedade foram os seus costumes rígidos, 

com o anglicanismo como bússola moral, valorizando — nos homens — o trabalho, 

acúmulo de riqueza, ausência de vícios e estar em dia com suas obrigações religiosas. 

Para as mulheres, no entanto, era esperado outro tipo comportamento: a castidade, 

religiosidade e a obediência acima de quaisquer características.  

Houve, em detrimento da Revolução Industrial, o êxodo rural, sobrando apenas 

10% da população inglesa nos campos, mudando radicalmente o cotidiano e as 

dinâmicas sociais inglesas, intensificando o individualismo, o que Herman R. Lantz 

(1982) considera como a origem do casamento romântico — visto até então como 

desvio social. O matrimônio, antes visto como uma forma  de sobrevivência através da 

união de indivíduos e comunidades, se torna  uma ameaça para os valores da sociedade 

e do clero, ficando à cargo do julgamento de um indivíduo  — uma decisão pessoal e 

não social.  

A expectativa de vida era muito curta para as classes mais baixas, não chegando 

aos 30 anos, e os mais ricos, aos 50
1
. Muitas situações eram problemáticas para a saúde, 

como grandes surtos de tifo e tuberculose, saneamento precário, prostituição exacerbada 

que contribuía para as taxas crescentes de doenças sexualmente transmissíveis como a 

sífilis, a medicina limitada e excesso de consumo de álcool e ópio — importado da 

China.  

As mulheres eram tratadas como propriedade, que primeiro pertenciam aos seu 

pais — que na falta deste, era substituído pelo filho mais velho —, e depois do 

casamento, ao seu marido, que tinha controle total do corpo e bens da esposa — abusos 

e violências no interior no matrimônio eram protegidos por lei, assim como agressão 

"moderada". Misturar duas famílias era um assunto delicado, por isso os casamentos 

eram arranjados e entre primos. 

Trabalhar era visto como um bom indicativo de caráter, trabalhos intelectuais, é 

claro. Outros tipos de serviços, manuais e braçais, eram relacionados diretamente à 

pobreza — fazendeiros e lavradores; até os advogados e clérigos eram considerados 

classe média; os nobres em geral ou proprietários de terra não trabalhavam, no máximo 

administravam superficialmente suas terras e finanças.  

                                                             
1 Lyn Hunter (2000)  
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Não era bem visto ocupações remuneradas entre as mulheres da nobreza. Apenas 

as pobres trabalhavam, visto como desprestígio social. O leque de escolhas de trabalho 

não era muito grande pois as universidades não aceitavam mulheres, o que  deixava 

duas opções: serem governantas/professoras — se fossem instruídas o suficiente — ou 

trabalharem com serviços manuais — empregadas, cozinheiras, costureiras, ajudantes 

em fazendas e colheitas.  

Não era comum prover as garotas de estudo — do mesmo calibre que a dos 

meninos —, as mais pobres no máximo estudavam em internatos ou na igreja, e as mais 

ricas frequentavam escolas especiais que serviam para cultivar as "práticas femininas", 

que incluíam costura, etiqueta, desenho, piano, leitura, obediência — habilidades para 

entreter seus maridos. 

A herança era transmitida patriarcalmente, de forma que o dinheiro e a 

propriedade sempre pertencessem à sua família original, já que ao casar-se a mulher 

adquiria o nome do marido. Se por exemplo, um homem morresse e só tivesse filhas, 

tudo que ele tinha passava para o homem mais próximo em relação consanguínea — um 

tio, um primo, um irmão, um cunhado; alguns senhores, entretanto, escreviam seu 

testamento de forma que seus bens fossem dados às suas filhas ou dependentes 

femininas. Outra forma de evitar que os bens desviassem da herdeira feminina, era os 

acordos pré-nupciais — mas raramente passavam despercebidos pelos advogados do 

noivo. 

 A condição monetária das mulheres as impedia de conquistar sua 

independência, impossibilitando quaisquer  decisões em suas vidas sem a aprovação de 

seus pais e maridos, já que dependiam de uma mesada para suas despesas pessoais. Ou 

seja, tudo conspirava para que não fossem independentes: não recebiam educação 

portanto não podiam desempenhar funções bem remuneradas e as heranças passavam 

longe delas.  

A vida de uma mulher girava em torno do casamento, desde que nascia as suas 

únicas expectativas/obrigações filiais eram a de se casar, preferencialmente com alguém 

em melhor posição social/econômica que a sua própria, para elevar o status da sua 

família. O casamento não se restringia duas pessoas com desejos individuais, mas sim, 

constituía uma união de duas famílias com interesses particulares; não era fruto do amor 

em sua maioria, mas sim uma questão de necessidade para aliviar a família do "fardo" 
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— custo — da filha, que já era considerada pronta para casar a partir dos 16 anos  com 

permissão do guardião. Em 1840, 52% das mulheres se casaram entre 20-25 anos, e se 

não se casassem até os 27-30 anos era rotulada como solteirona — o que era algo ruim 

não só para reputação da moça, mas para a família também. Para os homens, por outro 

lado, era mais comum que passassem suas juventudes de forma libertina e 

despreocupada até alcançarem uma idade mais avançada, variando entre 25-31 anos 

para o primeiro casamento
2
. 

Era costume que o pai da garota pagasse uma quantia — dote — ao noivo, 

servindo para manutenção em sua vida de casada. Quanto maior o dote, maior a 

demanda pela mão da garota. Consequentemente, o pretendente devia se dirigir ao 

responsável pela garota para conseguir permissão para se casar, fazendo acordos 

monetários e barganhas, muitas vezes desconsiderando totalmente a opinião da garota 

sobre o futuro marido. Dessa forma o casamento era arranjado entre pessoas com 

diferenças de idade muito longas, interesses diferentes e afinidade nula — ingredientes 

vitais para uma vida doméstica infeliz. 

Não havia namoro antes do noivado, não era permitido que homens e mulheres 

se encontrassem sem supervisão, não podiam se beijar, trocar cartas ou ao menos se 

declarar abertamente. As pertencentes aos grupos da burguesia tinham a 

responsabilidade de manterem seus sentimentos em segredo 
3
até que seu companheiro o 

fizesse primeiro, e mesmo após a declaração deste, a mulher devia prosseguir com 

muito cuidado, pois muitos pretendentes mudavam de ideia ao verem atitudes 

passionais, como analisou Heather Nelson (2015) sobre Shirley (1849). 

O noivado era um contrato, portanto se fosse quebrado, havia consequências 

severas — para as mulheres, que eram processadas e forçadas a indenizar o noivo 

abandonado. Duravam em média de seis meses até dois anos
4
, e os encontros entre os 

noivos não era privado, mas sempre acompanhado por uma criada ou responsável para 

assegurar a castidade da noiva, que era sua maior possessão e atributo.  

A vida doméstica era estritamente particular, ou seja, não era visto com bons 

olhos quem reclamava de seu cônjuge para alguém de fora ou até mesmo um parente. A 

lei britânica só proibia agressão exagerada, fora isso, as outras formas de abuso 

                                                             
2 Nelson (2015) apud Registrar General (1854) 
3 No Brasil também acontecia dessa forma, como é mostrado em El Far (2014). 
4 Nelson (2015) apud Ginger Frost (1995) 
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doméstico — abuso físico, mental, sexual, emocional — estavam protegidas por lei
5
 

desde que não causassem sequelas graves. 

  Como os votos de casamento deixavam claro, a obediência total ao seu marido 

era esperada, discussões não deveriam ser incitadas pelas esposas, nem fazer 

reprimendas ou reclamações sobre o comportamento de seu marido. Sua vida servia 

apenas para divertir e cuidar de seu companheiro, viver de acordo com as preferências 

dele, abandonado as suas. 

Após se casar, a mulher era vista como uma extensão de seu marido, portanto 

devia sempre evitar causar qualquer tipo de imprudência ou escândalo que pudesse sujar 

a reputação de seu "senhor". Qualquer respeito social que uma mulher recebia era em 

prol de quem era seu marido e seu status. Depois de cumprida a sua obrigação de casar, 

era esperado que produzisse herdeiros; apesar de ser comum ter muitos filhos — em 

média, seis — por causa da ausência/ilegalidade de preservativo, era normal que 

morressem prematuramente — 57% das crianças pobres não chegavam aos cinco anos
6
. 

Como era propriedade de seu marido, as esposas não tinham o direito de pedir a 

separação/divórcio — permitido pelo anglicanismo (séc. XVI) —, esse era um direito 

reservado aos homens. Para conseguir uma separação legal, a mulher devia provar uma 

ofensa grave da parte do marido em adição à infidelidade, enquanto para o homem 

bastava provar adultério da esposa.  

Ao se separarem, a mulher era descartada e banida da propriedade, sem a 

custódia dos filhos, tendo que suportar a morte social, pois dificilmente poderia manter 

contato com os membros de sua família. A separação informal, ou seja, ilegal, impedia 

que qualquer uma das partes pudesse casar-se novamente. A "vergonha" do divórcio 

recaía em ambos sexos, mostrava a incapacidade de manter uma relação e de fazer o 

outro feliz.  

A forma mais próxima de liberdade feminina era se tornar viúva enquanto seus 

filhos ainda não tivessem atingido a maioridade, portanto os bens e o dinheiro são 

legalmente deixados à cargo da mãe. Mesmo ao se tornarem viúvas em sua juventude, 

                                                             
5 A New Abridgment of the Law (1736) era a lei inglesa contra abuso doméstico, até ser instituído The 
Matrimonial Causes Act 1878. 
6 Lyn Hunter (2000) 
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as mulheres eram encorajadas a continuar de luto por pelo menos dois anos e meio
7
 ou 

até ao final de suas vidas — como a Rainha Vitória. Em 1851, 13% das mulheres acima 

de 20 anos eram viúvas e os casamentos eram esperados para durar no máximo 20 

anos
8
. 

 

2. LITERATURA E ANÁLISE SOCIAL 

 

Muitos sociólogos e antropólogos  utilizaram a ficção para elucidar a sociedade 

de um tempo que não viveram e portanto não tinham como se basear em suas próprias 

observações. A solução adotada, por eles e por mim nesse ensaio, é usar o relato fictício 

daqueles que viveram na sociedade que desejamos estudar para entender e analisar 

aquele determinado espaço-tempo. 

Existem muitas obras que validam e veem na literatura fictícia os mesmos 

princípios de uma etnografia, servindo de objeto de análise para pesquisadores de todas 

as épocas. Primeiro, gostaria de apresentar algumas obras de ficção famosas que servem 

de forma fundamental para nos instruir sobre sociedades que não temos mais acesso, 

seja por tempo ou espaço diferente. 

Um bom exemplo para os que estudam o período da peste bubônica na Europa é 

o Decamerão (1353) de Boccaccio, obra fictícia que narra a situação de sete 

sobreviventes da peste bubônica no século XIV em Florença e as histórias e folclores 

nacionais que contam uns aos outros como passatempo.  Portanto, apesar daquelas sete 

pessoas serem fictícias, o livro procura elucidar singularidades da vida burguesa 

mediterrânea durante aquele período.  

Norbert Elias, grande sociólogo alemão, em seu Processo Civilizador I (1939) 

descreveu a trajetória dos costumes e etiqueta através do tempo utilizando também a 

literatura, como Galateo (1558) de Della Casa, que ilustra a sociedade de seu tempo 

através de seus personagens — um velho experiente que se propõe a educar um jovem 

nobre sobre  como se comportar socialmente. Rodrigues e Oliveira
9
 (2012), em sua 

                                                             
7
 Lyn Hunter (2000) 

8 Nelson (2015) 
9 RODRIGUES, Divania Luiza; OLIVEIRA, Tereza. O Galateo de Giovanni Della Casa e a formação do 
homem moderno (2012). 
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análise de Galateo, mencionam a importância da descrição da etiqueta para o estudo 

cronológico da "civilização" por Elias: 

"Os tratados e manuais, para Elias (1994, p. 95) tem uma função 

histórica, pois mostram '[...] o padrão de hábitos e comportamento a 

que a sociedade, em uma dada época, procurou acostumar o 

indivíduo'." (RODRIGUES, OLIVEIRA; 2012) 

Howard Becker, em Falando da sociedade (2007), por sua vez, afirma que 

Orgulho e Preconceito (1813), de Jane Austen, pode ser lido como uma análise da vida 

social acerca do casamento nas camadas burguesas e aristocráticas do interior da 

Inglaterra, no início do século XIX. Para ele, esse romance, devido a descrição realista e 

acurada de Jane Austen, assemelha-se à etnografia antropológica. Para Becker, 

"Romances realistas da vida social com frequência oferecem uma 

alternativa a um tipo semelhante de análise sociológica — alternativa 

que apresenta mais detalhes dos processos envolvidos e mais acesso 

ao pensamento rotineiro das pessoas envolvidas. Está é uma das 

razões por que muitos sociólogos usaram romances como fontes de 

conhecimento social." (BECKER, 2007, p. 242) 

Aeurbach, em seu Mimesis (1971), analisa em um de seus capítulos três obras 

diferentes — Le Père Goridot (1834) de Balzac, O Vermelho e o Negro (1830) de 

Stendhal e Madame Bovary (1856) de Flaubert — para demonstrar o poder 

antropológico e sociológico da literatura, afirmando que todo o conteúdo de uma obra, 

desde os personagens até o enredo, está intrinsecamente ligado à realidade social e 

política do autor. Ele defende  a impossibilidade de um individuo não ser influenciado 

por sua época pois é ela cria e sustenta o "chão social" do escritor; seu repertório e suas 

experiências estão todas envoltas pelo mesmo fragmento temporal e são historicamente 

relevantes apenas para seus contemporâneos, num primeiro momento.  

"Os caracteres, as atitudes e as relações das personagens atuantes 

estão, portanto, estreitamente ligados às circunstâncias da história da 

época. As suas condições políticas e sociais da história 

contemporânea estão enredadas na ação de uma forma tão exata e 

real, como nunca antes fora o caso em nenhum romance." 

(AUERBACH, 1971, p.398) 

Em seu ensaio Uma Etnografia do Galanteio (2014), El Far estuda o livro A 

Moreninha (1844) de Macedo como material etnográfico sobre o namoro na sociedade 

burguesa carioca na época imperial, explicando a conexão entre a literatura fictícia e a 

realidade de uma sociedade. De acordo com ela, é possível enxergar através dos 

personagens fictícios "uma série de situações, costumes e práticas cotidianas que 
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faziam parte do universo mental das pessoas daquela época
10

", ou seja, os personagens 

e a ficção em si servem de condutos  — consciente ou inconscientemente — da 

realidade do autor. El Far ainda menciona Said (1995) e Facina (2004) sobre a 

influência da realidade/sociedade nas narrativas literárias fictícias. 

"Mesmo não sendo a realidade em si, essas narrativas, por estrarem 

profundamente ligadas à historia, moldando e sendo moldadas pelos 

leitores de sua época, seriam capazes de evidenciar atitudes, 

ambiguidades e experiências sociais" (EL FAR, 2014, p.8) 

El Far  também traz para o aviso feito por Antônio Candido (2000), que em sua 

obra Literatura e sociedade (2000) aconselha os leitores a ter cautela ao usar material 

literário como um relato fiel de seu tempo, tendo em vista seu caráter parcial, já que a 

prioridade da literatura é a ficção.   

A partir desses estudiosos e seus respectivos usos da literatura para a sociologia, 

pretendo me apoiar na descrição fictícia de Charlotte e Anne Brontë sobre a sociedade 

vitoriana rural em conjunto com outros trabalhos e pesquisas sobre o período, 

demonstrando que elas não só ensinam os leitores sobre a vida precária da mulher 

naquele tempo mas detalham e expõe as grandes injúrias que outros autores 

contemporâneos preferiram  não abordar  — como alcoolismo e abuso doméstico. 

Mesmo as autoras tendo suas próprias crenças e desenvolvendo enredos 

diferentes em suas histórias, elas nos contam o suficiente em sua ficção para demonstrar 

aspectos sobre a opressão sistemática feminina na sociedade do século XIX.  

A literatura da época, e até mesmo livros  produzidos atualmente que tem como 

pano de fundo a era vitoriana, romantizam o funcionamento de sua sociedade e as 

circunstâncias de seus relacionamentos amorosos, ignorando a realidade dura e nada 

romântica dos casamentos arranjados e sem amor, das decisões precipitadas que levam a 

um matrimônio infeliz, das imensas dificuldades enfrentadas pelas mulheres na 

obtenção do divórcio — o que fazia com que muitas continuassem  numa relação 

insalubre —, do abuso doméstico — psicológico, físico e emocional —, da posição 

social  inferior das mulheres — da exclusão que sofriam desde que nasciam, por todos e 

até pela lei, de qualquer oportunidade de manifestarem suas opiniões ou tomarem 

decisões sem nenhum interferência masculina e conquistarem qualquer independência.  

                                                             
10 EL FAR, 2014, p. 398 
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Portanto, através dos cânones literários Jane Eyre (1847) e A Senhora de 

Wildfell Hall(1848), pretendo desmistificar e expor brevemente a ilusão romântica que 

esconde e omite a real situação das mulheres vitorianas, que sofriam para manter as 

aparências de uma vida doméstica bem sucedida.   

3. JANE EYRE 

3.1 PUBLICAÇÃO E RECEPÇÃO DO LIVRO 

Jane Eyre foi escrito por Charlotte Brontë em 1846 e publicado em 1847 pela 

Editora Smith, Elder & CO. em três volumes, sob o pseudônimo de Currer Bell, 

entretanto esse não foi seu primeiro contato com o mundo editorial.  

As três irmãs Brontë eram escritoras. Charlotte, Emily e Anne, com os 

pseudônimos de Currer, Ellis e Acton Bell, respectivamente — juntas escreveram e 

publicaram um livro de poemas em 1846, Poems by Currer, Ellis and Acton Bell — 

publicado por Aylott & Jones, vendendo apenas duas cópias — e Glass Town (1827) 

com a contribuição de seu irmão Branwell. 

O primeiro projeto pessoal de Charlotte a ser publicado foi Jane Eyre — após a 

rejeição de seu livro O Professor, que acabou sendo aceito em 1857, post-mortem — , o 

mais famoso de seus livros, considerado sua obra prima e um best-seller de sua época, 

recebendo três edições. 

 Este livro não só ajudou na publicação dos livros de suas irmãs — Agnes Grey de 

Anne e O Morro dos Ventos Uivantes de Emily, ambos publicados em 1847— mas 

também impulsionou a publicação de seus outros livros, Shirley (1849) e Villete (1853).  

Jane Eyre faz parte do estilo literário alemão Bildungsroman, que acompanha a 

trajetória de um personagem através do tempo, uma biografia projetada para sinalizar a 

evolução de caráter e ideais do protagonista, como Goethe fizera em Os Anos de 

Aprendizado de Wilhelm Meister (1796); na obra também é identificado traços da 

literatura gótica — Thornfield Hall — e a presença de um "herói byroniano" — Sr. 

Rochester. 

O estilo de Brontë é visto muitas vezes como antagonista de Jane Austen — que era 

conservadora, apoiava a divisão de classes sociais e não era a favor das mulheres 

conseguirem independência através do trabalho —, o que não alterou a fama de Jane 

Eyre. 
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O renomado escritor de Vanity Fair (1848) Willian Makepeace Thakeray — a quem 

foi dedicado a segunda edição de Jane Eyre — descreveu a obra como "Me interessou 

tanto que até perdi (ou ganhei, se preferirem) um dia inteiro na leitura". Até mesmo a 

Rainha Vitória admitiu ter passado a noite acordada lendo Jane Eyre
11

. O sucesso foi 

tão grande que a segunda edição do livro foi feita após dois meses da primeira edição. 

George H. Lewes também saiu em defesa do livro, escrevendo em Fraser's 

Magazine, em 1847: 

É uma autobiografia, não talvez em nos fatos 

originais ou circunstâncias, mas no sofrimento 

real e experiência...é uma alma falando com a 

outra; é das profundezas da expressão de um 

esforço, sofrimento, espírito duradouro: suspiria 

de profundis! 

Mas também houve algumas repercussões negativas, por causa dos assuntos 

delicados para a época, mas que Charlotte não temeu em criticar — insanidade, 

bigamia, crueldade, hipocrisia religiosa —, como é possível notar no prefácio segunda 

edição. 

 Em 1848, o sucesso do livro e o pseudônimo chamaram atenção do público, 

causando uma grande comoção entre a sociedade literária, chegando ao ponto de ser 

descrito como "se foi escrito por uma mulher, então era uma assexuada
12

". Em resposta, 

Charlotte escreve no prefácio da segunda edição: 

O mundo deve odiar aquele que ousa investigar e 

expor; destruir o revestimento dourado e mostrar a 

base de metal por baixo dele; penetrar no sepulcro 

e revelar as relíquias mortuárias. Mas, mesmo 

odiando, estará endividado com ele. 

Muitos defendiam que Jane Eyre ia contra o cristianismo e que desafiava 

abertamente a ordem de classes e outras regras sociais, como mostra Elizabeth Rigby 

em sua crítica no Quarterly Review: 

Não hesitamos em dizer que o tom da mente e 

pensamento que destronaram autoridade e 

violaram cada código humano e divino no exterior, 

e Cartesianismo adotado e rebelião em casa, é o 

mesmo que escreveu também Jane Eyre. 

                                                             
11 Diário da Rainha Vitória em 2 de agosto de 1858. 
12 James Lorimer em North British Review. 
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Como as discussões continuaram sobre seu gênero e a interferência deste em sua 

escrita, ela declarou em 1849, no intuito de arrancar pela raiz os boatos: "Para vocês eu 

não sou nem Homem nem Mulher — eu venho até vocês simplesmente como Autor." 

 Em suma, Jane Eyre foi um grande sucesso não só no âmbito literário e 

econômico, mas também em sua missão de denunciar as falhas e problemas da 

sociedade em que vivia, entregando ao mundo uma heroína que pretendia causar uma 

revolução libertadora nas mulheres vitorianas. 

 

3.2 BIOGRAFIA DA AUTORA 

Charlotte era a terceira de seis filhos, seu pai Patrick Brontë ⸺ o nome 

originalmente era Brunty, mas ao estudar em Cambridge decidiu mudar seu sobrenome 

para Brontë pelo significado latino ⸺ era um reverendo irlandês e sua mãe Maria era 

parte da burguesia inglesa. Casaram-se em 1812 e dois anos depois nasce Maria, a 

primeira filha do casal.  

A família se muda para Yorkshire por causa da relocação da paróquia de Patrick 

em 1815, mesmo ano em que nasce Elizabeth, a segunda filha dos Brontës. Em 21 de 

abril de 1816 nasce Charlotte, seguida por Patrick Branwell em 1817, Emily em 1818 e 

Anne em 1820. A mãe das crianças morre de câncer no ovário em 1821, fazendo com 

que sua irmã Elizabeth Branwell se mudasse para a casa dos Brontës para cuidar dos 

sobrinhos. 

Aos oito anos de idade, em 1824, Charlotte e as irmãs — com exceção de Anne 

— são enviadas para o internato Clergy Daughter's School, onde Maria e Elizabeth 

contraem tuberculose e morrem em 1825, levando o restante das irmãs de volta para 

casa em Haworth, onde são educadas por seu pai e tia. 

A primeira aventura criativa de Charlotte é na construção de seu mundo 

imaginário “Angria” com seu irmão Branwell, paralelamente Anne e Emily criam 

“Gondal”, e ambos fazem parte de Glass Town (1827). 

Aos quinze anos, Charlotte é enviada para estudar em Roe Head School, onde só 

permanece por um ano, retornando para ensinar suas irmãs jovens. Em 1835 se torna 

professora em sua antiga escola, cargo que ocupa por dois anos. Dois anos depois, envia 
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uma amostra de suas habilidades literárias para o poeta Robert Southey, que a 

desencoraja ao dizer que o mundo literário não é para mulheres. 

Em 1839, Chalotte trabalha como governanta por três meses na casa dos 

Sidgwick em Lothersdale; ainda em 39, ela recebe sua primeira e segunda proposta de 

casamento, uma do irmão de sua melhor amiga, Henry Nussey, e segunda de David 

Price, que são ambos rejeitados.   

No ano seguinte Charlotte serve a família White, onde trabalha até sua viagem 

para Bruxelas com Emily em 1842, onde se apaixona por seu professor Monsieur 

Heger, que é casado e não corresponde os seus sentimentos. Mas mesmo assim a esposa 

de Heger fica com tanto ciúmes da amizade dos dois e demite Charlotte. 

 Angustiada, Charlotte envia várias cartas no decorrer dos anos a Heger, além de 

escrever O Professor (1849) e Villete (1853) baseados em seus infortúnios amorosos. 

Após ser governanta dos filhos do homem que amava, volta para a Inglaterra em 1844, 

onde tentou em vão abrir uma escola para meninas com suas irmãs — The Misses 

Brontës' Establishment for the Board and Education of Limited Number of Young 

Ladies.  

Em 1846, as irmãs Brontë publicam Poems, e o manuscrito de O Professor é 

rejeitado pelas editoras, fazendo Charlotte abandonar a obra e iniciar Jane Eyre, que é 

imediatamente publicado pela Smith, Elder & CO., rendendo três edições em menos de 

um ano. Dois anos depois de seu sucesso, Branwell morre de bronquite e complicações 

derivadas de seu alcoolismo e uso de ópio, e na sequência Emily morre de tuberculose, 

seguidos por Anne em 1849, mesmo ano em que Charlotte publica Shirley.  

James Taylor, um editor da Smith, Elder & CO., pede Charlotte em casamento 

em 1851 às vésperas de se mudar para Índia, mas é rejeitado, sendo descrito por ela 

como inflexível demais para seu gosto
13

. No ano seguinte, o amigo e estudante do pai de 

Charlotte, Arthur Bell Nicholls, oferece sua mão em casamento, mas também é 

rejeitado.  

Villete é publicado em 1853, seu último livro finalizado.  

 Após outro sucesso profissional, no ano seguinte Charlotte reconsidera a 

proposta de Nicholls e  se casa com ele, aparentemente feliz com o evento e satisfeita 

                                                             
13 Descrição feita em uma carta à sua amiga Ellen Nussey. 
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com a bondade de seu marido
14

, que concorda em continuar morando com o pai dela até 

ele morrer, por não ter mais parentes vivos para cuidar dele.  

Charlotte, como esperado, fica grávida no ano consecutivo, mas adoece logo no 

primeiro trimestre, sofrendo de enjoos contínuos que a impedem de se alimentar, 

resultando em sua morte
15

 em 1855, aos 39 anos de idade, em Haworth. 

 Em tributo, Elizabeth Gaskell, escritora e amiga dos Brontës, produz a biografia 

Life of Charlotte Brontë (1857) a pedido do pai de Charlotte, que agora não tinha mais 

filhos vivos. Nesse mesmo ano, finalmente  é publicado o primeiro livro de Charlotte, O 

Professor. Sua carreira profissional, no entanto, ultrapassou sua vida pois seu 

manuscrito incompleto, Emma, é distribuído em 1860 na Cornhill Magazine. 

 

3.3  RESUMO DA OBRA 

Jane Eyre é tanto o título do livro quanto o nome da protagonista, uma pobre 

órfã que é rejeitada pela mulher de seu tio — Mr. Reed de Gateshed, que morre quando 

Jane ainda era um bebê, arrancando de sua esposa a promessa de cuidar  da garota, filha 

de sua irmã querida. Mrs. Reed tem duas filhas e um menino, John Reed, que é descrito 

como um tirano, acostumado a atormentar a jovem Jane. Após um ataque de nervos 

causado por sua superstição em relação ao quarto vermelho — que pertencia ao seu tio 

morto —, ela é enviada para Lowood, um internato para meninas rígido, cruel e muito 

religioso, onde Jane se sente uma prisioneira, passando fome e frio, tendo que observar 

as garotas morrendo de tifo, incluindo sua única amiga na escola, a etérea Hellen Burns, 

a quem ela continuou estimando por toda a sua vida. 

Depois de anos em Lowood como estudante, Jane se torna professora aos 16 

anos, ocupando o cargo por dois anos, quando decide partir por se sentir entediada, em 

necessidade de aventura e movimento. Ela então responde a um anúncio no jornal e vai 

trabalhar como governanta em Thornfield Hall, uma grande propriedade descrita como 

desolada e assombrosa. Lá educa Adele Variens e se torna amiga de seu patrão, Edward 

Rochester.  

                                                             
14 Carta inserida na biografia The Life of Charlotte Brontë escrito por Elizabeth Gaskell 
15 Seu marido morre em 1906. 
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O livro então foca em retratar o progresso da amizade improvável deles e seu 

desenvolvimento em amor romântico, chegando a noivar. Entretanto, durante a 

cerimônia, é apresentado um impedimento intransponível: a pré-existência de uma Mrs. 

Rochester, Bertha Antonietta Mason, com quem ele se casara há vinte anos e havia 

abdicado social e romanticamente.  Logo após os primeiros anos de casamento, os 

sintomas da doença mental de Bertha vêm à tona e Rochester acredita que a única 

solução para os surtos psicóticos e violentos dela é trancá-la  no sótão de Thornfield 

Hall para sua proteção. 

Jane parte da propriedade e termina seu relacionamento com Rochester, 

conhecendo os Rivers e chegando a trabalhar como professora por um ano para se 

sustentar. A insistência de St. John, o dono da casa em que foi acolhida, de se casar com 

ela a repele e  isso é quase o bastante para que ela parta de sua propriedade. A gota 

d'água é quando repentina e misticamente ela ouve Rochester chamá-la. Ela retorna no 

mesmo instante para Thornfield Hall, que agora não passava de escombros de um 

incêndio causado por Bertha, que se atirou do telhado após concluir sua vingança.  

O livro termina com Jane encontrando seu antigo patrão vivendo com seus 

empregados, cego e sem um braço. Eles reatam seu relacionamento imediatamente e se 

casam, felizes. 

 

3.4 SITUAÇÃO DA MULHER ATRAVÉS DO ROMANCE VITORIANO RURAL 

3.4.1 Casamento    

Em Jane Eyre, o casamento desempenha um papel inesperado para a época: 

abdicação da autonomia. Os personagens principais são restringidos e ameaçados pelo 

matrimônio, que acaba servindo como ultimo recurso,  para seus problemas — um mal 

que cura males.  Rochester se casa com Bertha, abrindo mão de sua liberdade e 

juventude para satisfazer os desejos de seu pai, assim como Bertha, por sua vez, é 

obrigada a se casar  para esconder sua doença mental. A protagonista, Jane, também vê 

o casamento como o caminho menos atraente. Sua  vontade maior vontade era viajar e 

ter uma vida geralmente  destinada aos homens. Além do mais, Jane,  ao contrário do 

que era comum para uma mulher em sua situação, recusa a mão de Rivers e vai em 

busca de quem ama.  
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Como mencionado anteriormente, Jane Eyre foi escrito e tem como pano de 

fundo a Era Vitoriana, e apesar de Londres ser o coração do país, transbordando 

novidades e tecnologias, o livro é inteiramente ligado à vida rural. 

O casamento era a peça principal da vida das  mulheres, cujo propósito principal 

ao atingir a maioridade era conseguir um bom casamento, ou seja, um marido rico e 

bem estabelecido na sociedade. Na verdade, nenhum dos lados estava inclinado a se 

casar com alguém abaixo de si na hierarquia social. Desde a época medieval  não 

faltavam  pretendentes para uma mulher rica, que por isso tinha  mais opções e a 

oportunidade de se casar por amor. 

Diferente dos dias atuais, que se condena o casamento por razões monetárias, 

naquele período era perfeitamente aceitável, pois um casamento  desvantajoso 

acarretaria consequências para toda a família do casal. Podemos observar que esse fora 

o caso da a mãe de Jane, que foi expulsa da família e deserdada por ter se casado com 

alguém considerado inferior
16

. 

Ao contrário das garotas de sua idade, Jane não se  preocupa em se casar. Se 

tornar uma solteirona não era um problema para ela, que não acreditava em  matrimônio 

por vantagem, pois seu único interesse romântico — Rochester — estava fora de seu 

alcance social. 

Embora a situação social e a riqueza nos afastem 

profundamente, tenho alguma coisa no coração e na 

mente, no sangue e nos nervos, que me liga 

espiritualmente a ele.  (Jane Eyre, 2010, p.221) 

Jane, ao se apaixonar por seu patrão, tem plena consciência do caráter infrutífero 

de seus sentimentos. Sabe que por mais que tenham afinidade, era improvável que ele 

pedisse sua mão. Jane, na verdade, fica convencida que ele irá propor à Ms. Ingram em 

casamento. 

Mas Ms. Ingram, apesar do nome respeitável da sua família, não é abastada o 

suficiente para que os gentlemen fiquem tentados a pedir sua mão em casamento , como 

é visível no diálogo entre Mrs. Fairfax e Jane: 

"– E essa bela e talentosa dama ainda não está casada? 

 – Parece que não. Imagino que nem ela nem a irmã 

possuam grande fortuna. As propriedades do velho 

                                                             
16 Brontë, Charlotte. Jane Eyre, ed.bilíngue, p.36 
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Lord Ingram estavam em sua maioria vinculadas à 

herança, e o filho mais velho ficou com quase tudo. 

– Mas fico pensando se algum nobre ou cavalheiro rico 

não teve uma simpatia por ela. Mr. Rochester, por 

exemplo. Ele é rico, não é? 

– Oh, sim! Mas pode ver que há uma grande diferença" 

(Brontë, C. Jane Eyre, 2010, p.202) 

Por isso, ao mesmo tempo que Rochester parece desprezar o comportamento 

interesseiro de Blanche Ingram, Jane não tem dúvida sobre a realização do casamento 

entre o par, pois compartilham dos mesmos círculos e crenças sociais. Ao se casarem, 

iriam simplesmente desempenhar o papel que lhes fora dado pela sociedade: se casar o 

melhor possível. 

 Mesmo que Blanche não tivesse dinheiro, ela tinha sua educação aristocrática e 

ar  nobre em seu favor, o que era capaz de compensar/disfarçar a baixeza financeira de 

sua família.  

"Pensei que fosse o tipo de homem que não se deixaria 

influenciar por motivos tão banais na escolha de uma 

esposa. Mas quanto mais considerava a posição, 

educação e demais qualidades dos dois, menos 

justificativa encontrei para julgar ou condenar tanto 

ele quanto Miss Ingram. Agiam de acordo com as 

ideias e princípios que lhes foram ensinados, sem 

dúvida, desde a infância. Todos os da sua classe 

seguiam os mesmos princípios: suponho que possuíam 

razões para mantê-los que fogem à minha 

compreensão." (Jane Eyre, 2010, p.235) 

Quando, no entanto, Rochester declara que não é movido por inclinações 

rentáveis e sim por seus sentimentos, e que seus sentimentos estão todos a favor de 

Jane, eles ficam noivos. Não só a posição social dos dois era diferente e seu noivado de 

um mês atípico à época, como Jane não tinha família e Rochester tampouco. Por isso, 

não tiveram que respeitar o distanciamento casto esperado pelos noivos, que são 

costumeiramente observados por um responsável.  

A única forma de reserva entre eles foi a que Jane impusera após o conselho de 

Mrs. Fairfax, para mantê-lo longe e desconfiar na intenção dele de se casar com ela, 

pois "Cavalheiros na posição dele não costumam casar-se com governantas." 
17

 

                                                             
17 Brontë, C. 2010, p.334 
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Mas o herói byroniano não trata Jane de forma diferente do que trataria qualquer 

dama  rica
18

, age ternamente e tenta a todo custo presenteá-la e agradá-la, o que não tem 

o resultado desejado pois apesar de pessoalmente não se prender muito às posições 

sociais, Jane fica desconfortável com a ideia de estar rebaixando Rochester ao se casar 

com ele. 

 Ele dispensa tal insegurança e garante que não pretende se casar para subir 

socialmente ou enriquecer
19

, não cometeria esse erro novamente. Seu último casamento 

fora tratado como uma transação de bens, sem nem ao menos encontrar a sua noiva 

antes de ser prometido à família dela.  

O pai de Rochester fora quem planejara tudo ⸺ Edward era o filho mais jovem, 

o que o deixava sem qualquer verba enquanto seu irmão mais velho seria o herdeiro 

total  ⸺ para evitar que seu filho ficasse pobre e perdesse importância. Foi arranjado 

então o noivado com a filha de um comerciante rico da Jamaica, Bertha Antonietta 

Mason, que herdaria 30 mil libras. 

Isso mostra quão pouco controle os jovens tinham sobre seu futuro casamento. 

Não tinham acesso ao cônjuge ou qualquer interesse que os ligasse além do aspecto 

mercenário, que era mais a união de famílias e transferência de fortuna do que uma 

decisão baseada em amor e preferência pessoal. 

Mas esse costume não impede que Rochester e Jane se casem.   

St. John Rivers é apaixonado por sua amiga de infância Ms. Rosamond Oliver, 

herdeira de uma grande fortuna, que retribui o sentimento, e fica claro que o pai dela 

aprova a união —  mesmo que Rivers seja pobre, o nome da família dele era antiga e 

prestigiosa. No entanto, St. John se recusa, não formalmente,  a casar-se com 

Rosamond, por acreditar que ela não tem a personalidade necessária para ser esposa de 

um missionário. Esse caso exemplifica a chance de escolher sobre seus próprios 

assuntos, mesmo indo contra seus sentimentos e o que mais beneficiaria sua família. 

St. John reprime seus sentimentos — que clama serem puramente fruto de um 

desejo carnal — e no final das contas Rosamond se casa com um homem rico qualquer.  

                                                             
18 "Pois devo-lhe todas as atenções e privilégios que eu destinaria à filha de um par do reino, se 

eu fosse me casar com uma." (p.326) 

19 Brontë,c. 2010, p.354 
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As inclinações de Rivers para o casamento não tem a ver com o dinheiro ou 

amor ou uma vontade caprichosa da juventude, ele procura uma companheira de 

serviço, escolhendo Jane por possuir as características que ele descreve serem 

necessárias ⸺ austeridade, força, inteligência, disposição para trabalhar excessivamente 

e discrição.  

E ao ouvir isso dele, Jane o repele, enojada, deixando claro eles não 

compartilham da mesma ideia sobre o amor 
20

, assim como o casamento ⸺ que tinha o 

ideal romântico como pré-requisito para Jane.  

Outro motivo incomum que John usa como última tentativa de persuadir Jane a 

se casar com ele mesmo sem amor é a impossibilidade e indecência  de viajar com ela 

sem serem casados — seria considerado libertinagem e ele era muito exigente com a 

moralidade de suas ações.  

Um personagem que  muda sua opinião em relação ao casamento é  Rochester, 

que antes casaria com Jane sem nem pensar duas vezes, mas no fim do livro, cego e 

manco, hesita em pedi-la em casamento, não achando justo uma garota jovem, ativa e 

recentemente enriquecida, se casar com um homem deficiente e dependente de ajuda 

para tarefas básicas. Essa preocupação é um exemplo da crença que vigor e força são as 

características mais importantes que os homens podem trazer à relação.  

– Farei como desejar, senhor. Fico contente de ser apenas sua 

enfermeira, se achar melhor. 

– Mas não pode ser minha enfermeira para sempre, Jane. Você 

é jovem, algum dia se casará. 

 – Não me importo com o casamento. 

– Mas deve se importar, Jane. Se eu ainda fosse o mesmo de 

antes, tentaria fazer com que se importasse... mas... uma massa 

cega! (Jane Eyre, 2010, p.545) 

Outro aspecto que Jane se destaca dos valores vitorianos é a sua  neutralidade 

quanto a possibilidade de  viver com Rochester sem serem casados; para ela, é mais 

importante estar em paz com sua consciência do que com a sociedade — motivo que a 

levou a recusar as mesmas circunstâncias em outro momento, repudiando  a posição de 

amante.  

                                                             
20 "Eu desprezo a sua ideia de amor.”( Brontë, C. Jane Eyre, 2010,  p.510) 
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E apesar de tantos exemplos e experiências ruins dos personagens relacionados 

ao matrimônio, ele ainda era visto como solução para seus desejos de unirem-se à 

pessoa amada ou de conquistar uma situação financeira/social diferente. 

3.4.2 Posição social 

Em  Jane Eyre, a posição social tem seu papel enfraquecido muitas vezes pelos 

personagens através de seus relacionamentos, que ocorrem de acordo com suas 

preferências pessoais. Apesar de Jane em si tomar cuidado para não ser impertinente ao 

seu empregador, ela o trata de acordo com sua personalidade e não seu status, assim 

como Rochester, que descarta o papel de governanta de Jane e a trata como igual — até 

pedindo-a em casamento. A posição social/econômica não limita as decisões e os 

sentimentos dos personagens, serve de contratempo mas não tem poder real no 

resultado.  

A Era Vitoriana é conhecida por sua etiqueta e hierarquia social rígida, 

perpetuada  pelas classes mais altas. Era uma regra impressa em cada pessoa desde que 

nascia até sua morte, a única forma de mudar sua posição era através do casamento ou 

herança. 

O status de uma pessoa determinava seu estilo de vida, a consideração que 

davam  para sua fala, suas opções de casamento, associações, educação e vocação. A 

única interação entre pessoas de níveis sociais diferentes era de caráter servil ⸺ uma 

herdeira rica e sua dama de companhia ou governanta, por exemplo ⸺, sempre em tom 

de comando e obediência.   

Jane  Eyre apresenta uma descrição precisa da convivência tumultuada entre as 

esferas sociais opostas na Inglaterra vitoriana rural. Logo nas primeiras páginas do livro, 

John Reed, primo de Jane, expressa a diferença intransponível entre os dois, ele sendo 

um herdeiro com boas relações e ela uma pobre órfã morando de favor na casa da mãe 

dele. Essa posição de vulnerabilidade social/econômica é constantemente trazida à tona 

com o objetivo de subjugar Jane. 

⸺ Não tem dinheiro, seu pai não lhe deixou nada, você devia 

estar pedindo esmolas, e não vivendo aqui com filhos de 

cavalheiros como nós, comendo a mesma comida e vestindo as 

roupas que a mamãe lhe dá. Agora vou lhe ensinar a remexer 

nas minhas estantes, porque elas são minhas, está ouvindo? 

Toda esta casa me pertence. (Jane Eyre, 2010, p.16) 
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Essa “inferioridade” atribuída a Jane  não é reforçada  apenas por John Reed e a 

Mrs. Reed, mas pelos empregados também. A própria governanta das crianças, Bessie, 

as tratava de forma distinta, adulando os ricos e sendo severa com a pobre Jane.   

E não ouse pensar que é igual às meninas Reed ou ao jovem 

Mr. Reed, só porque a senhora bondosamente permitiu que 

fosse criada junto com eles. Eles terão muito dinheiro e você 

não vai ter nenhum. (Jane Eyre, 2010, p.20) 

Os empregados se dirigem a ela de forma grosseira, como se ela estivesse 

também  abaixo deles na hierarquia social, como afirma Bessie ao dizer que Jane era 

menos que uma criada pois não trabalha pelo seu próprio sustento
21

. Ela era vista como 

um estorvo que sua tia estava sendo bondosa de aturar.   

Mas Jane não é isenta do preconceito social, quando a perguntam se  viveria com 

os parentes de seu pai, descritos como pobretões, ela fica horrorizada com a ideia, pois 

vincula pobreza a tudo que tinha aversão. 

– Não. Não gostaria de pertencer a gente pobre – foi a minha 

resposta. 

– Nem mesmo se eles fossem bondosos com você? 

 Neguei com a cabeça. Não compreendia como pessoas pobres 

poderiam ser bondosas. E apreender a falar como eles, adotar 

suas maneiras, crescer como uma daquelas pobres mulheres 

que eu via algumas vezes, embalando os filhos ou lavando 

roupas às portas dos casebres do vilarejo de Gateshead... Não, 

eu não era heroica o bastante para comprar liberdade com o 

sacrifício da classe social. (Jane Eyre, 2010, p.35) 

Contraditoriamente, quando cresce, Jane não tem  boa impressão de pessoas 

ricas por causa de sua experiência em Gateshead e sua educação em Lowood que a 

moldou de forma humilde e austera — continuando orgulhosa e  tendo um grande 

respeito por si mesma, que a impedia de agir de forma inapropriada à sua consciência. 

Ao morar em Thornfield Hall, em  meio aos empregados ela era considerada a 

pessoa com  melhor posição social, pois tinha estudo e a profissão de governanta lhe 

dava certa autoridade. Essa distinção social  estava sempre presente. 

                                                             
21 "- Meu patrão! Por que meu patrão? Por acaso sou uma criada?   
– Não, a senhorita é menos que uma criada, pois não faz nada para pagar o seu sustento" (Brontë, C. 
Jane Eyre, 2010, p.19) 
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Quando conhece Mrs. Fairfax e Jane pensa que ela é a dona de Thornfield Hall, 

fica impressionada com a gentileza e prontidão com que a senhora a trata, até descobrir 

que esse não é  o caso, deixando-a muito aliviada. 

"A igualdade entre nós era real, e não o resultado de alguma 

condescendência da parte dela. Tanto melhor... minha posição 

se tornava ainda mais livre." (Brontë,C.,Jane Eyre, 2010, 

p.129) 

A personagem que mais se importa com hierarquia social e tem como ocupação 

manter o status quo é a Mrs. Fairxfax, que toma todos os cuidados para agradar seu 

patrão e manter-se em seu lugar — acima dos outros empregados e abaixo de Jane e 

Rochester. 

Quero dizer... Leah é uma boa moça, e John e a esposa são 

ótimas pessoas, mas, você sabe, são apenas criados, e não se 

pode conversar com eles em plano de igualdade. Deve-se 

manter a devida distância, ou então se perde a autoridade. 

(Brontë, C. Jane Eyre, 2010,  p.124) 

A diferença social era expressa até em pequenos detalhes do cotidiano, por 

exemplo, para aparecer em frente de seu patrão, Jane é instruída a trocar de roupa
22

, 

colocando seu melhor vestido para estar digna de falar com ele. 

O próprio caráter das pessoas era vinculado às suas posses, basta observar 

quando Jane pergunta à Mrs. Fairfax o que ela acha do patrão 
23

e ela não menciona 

nenhum traço da personalidade de Rochester, mas sim, suas terras e sua fortuna. Jane, 

entretanto, insiste em  saber algo sobre o patrão independentemente do valor de suas 

propriedades. 

Quando é apresentada para Rochester, é a pedido dele, e mesmo com sua 

presença sendo requisitada frequentemente no decorrer do livro, e apesar do tom 

informal entre eles, os encontros ficam a cargo dele, assim como o rumo das conversas; 

só se veem ou conversam enquanto é conveniente para ele.  

Edward não tenta esconder seu jeito mandão, explica logo de cara que tem 

dificuldade em controlar seu tom e que não tem intenção de exigir qualquer 

                                                             
22 BRONTË, C., Jane Eyre, 2010, p.152. 
23 -------------- ,p.133. 
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comportamento dela com aquilo, é simplesmente hábito
24

. A desculpa para sua 

arrogância é sua idade superior  e  sua vasta experiência de vida, chegando a comparar  

Jane a uma noviça no quesito experiência.  

Fato é que não desejo tratá-la como uma subalterna, isto é 

(corrigindo-se), reconheço apenas a superioridade que resulta 

de uma diferença de vinte anos na idade e um século de 

adiantamento na experiência. (Jane Eyre, 2010, p.171) 

Um dos diálogos mais marcantes sobre a visão de Jane em relação a 

subordinação e dinheiro, é uma das primeiras conversas que tem com seu empregador, 

quando ele a pergunta se o tom informal que ele se dirige a ela é recebido como 

insolência. Ela responde que não, gosta de  informalidade na mesma medida que acha a 

insolência algo que alguém  jamais deveria suportar mesmo por dinheiro
25

. 

 Outro assunto abordado que surpreende Rochester sobre Jane é  o crescimento 

de sua estima por Adele Variens ao ser informada que ela é uma pobre órfã, em vez de 

uma garota nobre
26

.  

 E apesar de sua opinião descontruída, Jane — mesmo após seu relacionamento 

evoluir com Rochester, se tornando grandes amigos — mantém em mente a hierarquia 

27
patrão-governanta, consciente de não esperar  leniência por causa de sua amizade. 

 Por mais que Jane seja apreciada por Rochester, que a trata com respeito 

genuíno, esse sentimento não é compartilhado pelos amigos dele, pessoas de fortuna e 

nome, que desprezam Jane em reuniões sociais e reclamam dela em sua presença, 

tratando-a como um objeto. Ms. Ingram  em especial declara que todas as governantas 

são horríveis e que Rochester deveria demitir Jane e mandar Adele  para uma escola.  

 Mesmo em comparação a Ms. Ingram, os personagens que mais dão importância 

ao  dinheiro são os Reed. John cresce e se torna um apostador, perdendo toda a sua 

fortuna, endividado irreversivelmente, levando-o ao suicídio. Sua mãe, Mrs. Reed, tem 

um derrame ao saber da ruína do filho e a condição financeira que a família se 

apresenta. Jane observa que "a perda de dinheiro e o medo da pobreza estão aniquilando-a." 

(p.279). 

                                                             
24

 -------------, p. 158. 
25 C.B., Jane Eyre, 2010, p.172. 
26----------------, p.185. 
27 ----------------, p.200. 
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O preconceito da sociedade vitoriana com pobres quase é fatal para Jane, que 

após deixar Thornfield Hall escondida e sem dinheiro, implora por comida ao vagar 

pelos morros, sendo rechaçada  continuamente. Jane passa três dias sem alimento, 

prestes a morrer, quando os Rivers a salvam. A governanta dos Rivers, no entanto, é 

contra ajudá-la e a trata mal, só corrigindo sua atitude quando concluem que Jane devia 

ser uma garota abastada. 

 Jane não perdoa facilmente a discrepância de comportamento da governanta e a 

repreende firmemente: 

"Algumas das melhores pessoas que passaram pela face 

da terra foram tão pobres quanto eu. E se é cristã, não 

deve considerar a pobreza um crime." (Brontë, C., 

2010, p.429) 

Os Rivers não tinham fortuna para poupar Mary e Diana de terem que trabalhar 

para se sustentarem, como governantas, 
28

enquanto John, seu irmão, recebera educação 

suficiente para se tornar um reverendo.  

 Ao contrário da opinião da época, John Rivers defende que trabalhos difíceis e 

humildes não são motivo de vergonha
29

, pois são os serviços mais cristãos, que resultam 

em coisas melhores. Esse é um dos motivos de sua ambição de ser missionário em outro 

continente e de ter construído uma escola para garotos e uma para garotas, em Morton. 

Os alunos eram filhos de fazendeiros, portanto a empreitada era sustentada pela 

caridade de Rosamond Oliver, como tentativa de ajudar o avanço econômico das 

famílias da região
30

.  

 Quando John oferece o cargo de professora da pequena escola para garotas à 

Jane, ele tem certeza que ela vai recusar por ter padrões altos e instrução de qualidade, 

nada que combinaria com a vaga. Mas Jane dispensa esse pensamento mesquinho e 

aceita o trabalho, e apesar de seu choque inicial com a rudeza e ignorância das crianças, 

ela consegue fazê-las evoluir e sente feliz por isso. 

Não posso esquecer que essas pequenas camponesas 

pobremente vestidas são da mesma carne e sangue dos 

descendentes da mais alta genealogia. Nos seus corações, 

                                                             
28 BRONTË, C. Jane Eyre, 2010, p.430. 
29 ---------------, p.443.  
30 ---------------, p.444. 
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assim como nos das pessoas bem-nascidas, podiam germinar os 

dons inatos da excelência, refinamento, inteligência e 

sentimentos elevados. Minha tarefa seria desenvolver esses 

dons. (Jane Eyre, 2010, p.449) 

Enquanto batalha internamente contra seus sentimentos que a impulsionam a 

voltar para Thornfield Hall, Jane se congratula ao concluir que prefere ser pobre mas 

respeitável e correta, a voltar para Rochester e levar uma vida rica e imoral como sua 

amante. 

Sua moral e seu pouco caso em relação aos  bens mundanos continuam 

imperturbáveis até ao descobrir estar rica, herdando 20 mil libras de seu tio. Jane dá 

mais importância para o fato de ter perdido um parente que ela nunca conhecera do que 

para o fato de ter enriquecido do dia pra noite.  

O sentimento nobre de sobriedade não é compreensível para seu primo, que a 

aconselha a manter todo o dinheiro para si mesma, em oposição ao desejo dela de 

dividir o dinheiro com os Rivers. 

 Ele insiste que a fortuna mudaria a vida dela, faria ela ser vista de outra maneira 

pelas pessoas, a permitiria entrar e frequentar outra classe social, teria acesso a todos os 

tipos de conveniências e oportunidades no mundo
31

.  Mas ao final das contas, Jane se 

recusa a ficar com todo o dinheiro, uma demonstração de sua indiferença pelas 

vantagens sociais que a fortuna trazia. 

O caráter de Jane é baseado no que ela vê como dever solene: conduzir-se de 

maneira honesta e honrada, se preocupando e priorizando a paz consigo mesma e seus 

valore internos.   

3.4.3 Independência feminina 

 Um dos aspectos mais importantes de Jane Eyre é o relato de seus esforços para 

controlar sua própria vida, denunciando a prisão patriarcal em que as mulheres viviam. 

Por meio da protagonista, o livro passa a mensagem da capacidade feminina, da 

igualdade mental e racional entre os sexos. A ambição e a vontade de viver livremente 

estão presentes na juventude sem discriminação; a mente feminina, ela mostra, é 

preenchida com muito mais do que romance e esquemas para se casar com um homem 

rico. 

                                                             
31 BRONTË, C. Jane Eyre, 2010, p. 485. 



33 
 

Jane Eyre não é como um conto de fadas ou  uma adaptação macabra de 

Cinderela. Jane não só buscou sua própria  independência financeira, como também 

colocou em primeiro lugar o seu respeito por si mesma. Jane chegou a sacrificar um 

relacionamento romântico, o seu "felizes para sempre", para permanecer alinhada com a 

sua moral e não deixou que a menosprezassem por ser mulher. Fez questão de sublinhar 

que todos são iguais e que as mulheres  têm tanta ambição e vontade própria quanto os 

homens.  

Ela também defende que as mulheres são muito mais capazes de trabalhar do 

que a sociedade acredita e reforça que o casamento deve ser fruto do amor e não de 

interesses financeiros entre patriarcas.  

 Sua rebeldia e inconformidade com a desigualdade é aparente desde sua 

infância, ao desafiar a tirania de John Reed, a quem ela devia se submeter por ser o 

herdeiro de Gateshead. 

"Tinha consciência que minha rebeldia de um momento já me 

expusera a castigos fora do comum e, como qualquer outro 

escravo rebelde, estava disposta a ir até o fim." (Brontë, C. 

Jane Eyre, 2010, p.19) 

Jane opta receber uma educação
32

, para conquistar sua  independência  e poder 

sair da casa dos Reeds. Preferindo, portanto, apostar no desconhecido do que viver 

oprimida no luxo com eles. Mas a conquista de sua independência e instrução não foi o 

suficiente para satisfazer sua ambição e seus planos para si. Ela queria liberdade
33

 e 

ação. É por isso que deixa Lowood para trabalhar em Thornfield.   

Contudo, seu apetite por movimento não é superior ao seu orgulho e dignidade, 

determinada a deixar Thornfield se "a proprietária" fosse tão detestável quanto Mrs. 

Reed
34

. Não sendo esse o caso e continuando a trabalhar como governanta, numa 

situação confortável, Jane volta a se sentir enfadada e atormentada pela monotonia 

reservada ao sexo feminino.  

Supõe-se que as mulheres devem ser bem calmas, geralmente, 

mas elas sentem o mesmo que os homens. Precisam de 

                                                             
32 C.B., 2010, p.108. 
33 C.B. Jane Eyre, 2010, p.109. 
34 C.B. Jane Eyre, 2010, p. 122. 
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exercício para suas faculdades mentais, e campo para os seus 

esforços. (BRONTË, C., 2010, p.140) 

 Não há dúvida para ela que as mulheres sentem a mesma vontade de ação e 

conhecimento que seus irmãos, e quem discordar dessa afirmação demonstra ter mente 

fechada 
35

. Chega a ficar exausta com a falta completa de opções, comparando a 

passividade de sua existência à grilhões invisíveis
36

. Vivia indignada com a inércia que 

era empurrada para seu gênero. 

Jane também se destaca pela indiferença quanto ao casamento, aceitando que por 

ser governanta nunca poderia se casar com Rochester, sem se afetar muito com o que 

isso significa para seu futuro; sempre tivera uma certeza interna que nunca se casaria, 

por não ter beleza ou fortuna, e o pensamento não é desagradável  como deveria ser na 

Era Vitoriana. 

"Posso viver sozinha, se o respeito próprio e as circunstâncias 

me obrigarem a isso. Não preciso vender a alma para comprar 

a bênção da felicidade. Tenho um tesouro interior que nasceu 

comigo, e que pode me manter viva mesmo que estranhas 

delícias me sejam negadas ou oferecidas a um preço que eu não 

possa pagar.” A fronte declara: “A razão aqui se mantém 

firme. Segura as rédeas, não permite que os sentimentos 

extravasem". (BRONTË, C., 2010, p.252) 

Quando Rochester se declara à Jane, que não acredita que ele esteja sério — o 

que a faz pensar que ele é cruel por brincar com seus sentimentos —, ela exprime que 

tem tanta alma quanto ele e que os dois são iguais diante de Deus
37

. De forma inusitada, 

Rochester confirma que são iguais e insiste na veracidade de seus sentimentos e na 

indiferença que dinheiro e posição 
38

 têm em assuntos amorosos.  

"Não sou um pássaro, e nenhuma gaiola vai me prender. Sou 

um ser humano livre, com vontade soberana, a mesma vontade 

que me ordena deixá-lo!" (p.318) 

Ao ficar noiva de Rochester, ele tenta de todas as maneiras cobri-la de joias e 

roupas  novas, mas Jane se recusa a aceitar qualquer coisa que ela mesma  não trabalhou 

para conseguir, mesmo que ao recusar magoe seu noivo. Ela diz para si mesma que 

                                                             
35

 ---------------, p.141. 
36 --------------, p.148. 
37 C.B., Jane Eyre, 2010, p.318. 
38 "Posição! Posição! Sua posição é no meu coração" (p.332) 
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nunca aceitará ser tratada como uma boneca 
39

que ele pode vestir como quiser. 

Chegando a dizer que se ele quiser alguém que o obedeça, deve comprar  uma escrava 

em Istambul
40

. Estava completamente resignada a continuar trabalhando como 

governanta 
41

e bancar a si mesma mesmo depois de casada.  

 Ao descobrir que Rochester tem uma esposa, Bertha, Jane não fica depressiva ou 

imóvel como era esperado, ela organiza em sua mente o que deve fazer,  concluindo que 

deve deixá-lo e por mais que isso doa, é o que fará
42

. Mesmo quando ele a pede para ser 

sua e ficar com ele, ela responde que manterá o respeito por si mesma e os princípios 

que tinha quando estava plena e racional, que eram os únicos remédios para a 

tentação
43

. Rochester a descreve nesse momento de determinação como: 

Vejam estes olhos: vejam a pessoa resoluta, selvagem, livre, 

que olha através deles, desafiando-me com mais do que 

coragem – com inflexível triunfo. Mesmo que eu lhe faça uma 

jaula, não poderei aprisioná-la – a esta selvagem e bela 

criatura! Se eu rasgasse e destruísse a leve prisão que a tranca, 

meu castigo seria deixar a cativa livre. Posso conquistar a 

casa, mas a moradora escaparia para o céu antes que eu 

pudesse me considerar dono da sua morada. E é você, espírito 

– com a vontade e a energia, a virtude e a pureza – é a você 

que eu quero, não apenas a carne frágil. Por si mesma, se 

quisesse, poderia vir num voo suave e aninhar-se no meu 

coração. Mas se for coagida, vai evadir-se do cárcere como 

uma essência – e desaparecer antes que eu possa aspirar a sua 

fragrância. Oh, Jane! Venha! Venha. (BRONTË, C., 2010, 

p.398) 

 Ao deixar Thornfield Hall e o Mr. Rochester, Jane acaba morando com os Rivers 

e St. John a oferece um emprego a pedido dela, que não deseja viver à custa deles.  

St. John, que é controlador e rígido, tenta moldar Jane para alcançar os seus 

objetivos, fazendo-a estudar uma língua estrangeira para levá-la embora se  aceitá-lo em 

casamento. Mas apesar de ser manipulador e ter uma atitude opressora, Jane consegue 

recusá-lo, deixando claro que a única forma que iria para Índia seria se fosse livre 
44

e 

solteira. 

                                                             
39 -------------------, p.338. 
40 -----------------, p.339. 
41

 ---------------, p.340. 
42 C.B., 2010, p. 374. 
43 ---------, p.379. 
44 C.B, Jane Eyre, 2010, p.506 
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 Claro que não era só Jane que tinha personalidade forte e defendia a igualdade, 

basta ver como Miss Temple desafia o reitor de Lowood ao tomar decisões sem seu 

alvará ou como Helen Burns desrespeitava as regras da escola com sua insubordinação 

45
— mesmo que inconsciente. Ou até a própria mãe de Jane, que não deixou que seu pai 

a proibisse de casar por amor. 

Até Rosamond, Oliver é um bom exemplo do feminismo primordial. Ela não 

trabalha por ser rica, mas  é benfeitora das escolas que St. John construiu e está decidida 

a se casar com ele mesmo que ele não tenha um tostão.  

Diana e Mary não só trabalham  para sobreviver e batalham por seus sonhos, 

mas vão atrás de sua própria educação — por  não terem tido a oportunidade quando 

eram crianças —, mas acima de tudo, elas não guiaram suas vidas pensando em 

casamento ou em amor, seu objetivo era a independência.  

 

3.4.4 Ficção ou biografia? 

O título original do livro é Jane Eyre: An Autobiography, ou seja, uma 

autobiografia. Pode-se entender isso de duas maneiras: uma autobiografia de Jane — 

pois o livro é narrado em primeira pessoa e é focado em sua trajetória pessoal — ou 

uma autobiografia de Charlotte Brontë — há inúmeras semelhanças entre a vida da 

escritora e de sua protagonista que corroboram essa hipótese e é nela que esse capítulo 

se baseará. 

Analisando primeiro a infância delas, vemos que tanto Charlotte quanto Jane são 

enviadas para um colégio interno em que sofrem constantemente — Lowood é uma 

crítica óbvia a Clergy Daughters' School , onde ambas perdem pessoas queridas por 

causa do surto de tifo — Jane perde Helen Burns e Charlotte perde as duas irmãs mais 

velhas, Maria e Elizabeth. 

Uma presença central na juventude Charlotte e suas irmãs é sua governanta 

Tabitha Aykroyd, que cuidava delas de forma maternal e zelosa, aparecendo no mundo 

                                                             
45 "Mesmo que o mundo inteiro a odeie e a julgue má, enquanto sua consciência estiver 

tranquila e isentá-la de culpa, você nunca ficará sem amigos." ( C.B., Jane Eyre, 2010, p.90) 
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literário de Jane tanto como Bessie — pelas histórias e contos que ambas contavam —

quanto como Mrs. Fairfax por sua bondade simplista. 

Margaret Wooler foi a gentil superintendente de Cowen Bridge, inspirando a 

personagem Miss Temple, assim como Miss Andrews, professora cruel que 

negligenciou Maria Brontë em seus últimos momentos  de vida — equivalente do que 

acontecera entre Miss Scatchered e Helen Burns. 

Ambas estudam até se tornarem professoras de suas respectivas escolas, cargo 

que ocupam  por dois e três anos  — Jane e Charlotte respectivamente — mas que não 

satisfaz nenhuma delas. E como são pobres, não podem  simplesmente se demitir sem 

terem outra ocupação para financiá-las, motivando-as a se tornarem governantas — Jane 

para Thornfield Hall e Charlotte para Stonegappe Hall.  

John Reed  também  veio da vida da escritora, mais especificamente do aluno de 

Charlotte, John Sidgwick, um garoto rebelde que uma vez atira uma Bíblia nela, 

machucando-a —  episódio reproduzido em  John Reed atirando um livro na cabeça de 

Jane logo no primeiro capítulo. Mas o menino Sidgwick não foi o único a fazer  parte da 

essência de Reed, é igualmente possível fazer um paralelo entre o destino dele e o irmão 

de Charlotte, pois ambos morrem graças aos seus vícios, que deixam suas famílias 

endividadas. 

A morte da tia de Charlotte, Mrs. Branwell, a magoa profundamente, já que 

substituíra a mãe dos Brontës em sua criação, e esse sentimento se traduz na morte de 

Mrs. Reed, que apesar de sua maldade — característica derivada da Mrs. Sigdwick
46

, 

que tratava Charlotte como indigna de conversa —, ainda sim era o mais próximo de 

uma mãe que Jane tinha.  

Mas não é só isso, a morte de Mrs. Branwell também  pode ser comparada com a 

morte do tio de Jane, John Eyre, que a deixa uma fortuna, da mesma forma que  a tia de 

Charlotte deixou uma quantidade razoável de dinheiro para cada sobrinho, 

possibilitando as irmãs Brontë a se dedicarem inteiramente às suas aspirações literárias 

e pagarem as 50 libras necessárias para publicarem Poems.  

 Sobre o amor de Jane por seu empregador, Mr. Rochester, tem como pano de 

fundo os sentimentos amorosos da escritora por seu professor, Monsieur Heger. A 

                                                             
46 Pfordresher, 2017, p.70. 
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semelhança engloba até o fato de Jane ser objeto de ciúmes de Ms. Ingram — que 

considera a si mesma como noiva de Rochester — como Charlotte deixara a esposa de 

Heger, Claire, com ciúmes o suficiente para querê-la fora de sua casa. 

 O papel de Claire não é só esse, no entanto; ela aparece como uma figura central 

na obra de Charlotte, sendo representada por Bertha Mason, a esposa de Rochester, que 

impede Jane de se casar com ele. Claire é essa barreira para Charlotte.  

 Mas Bertha significa mais coisas, sua nacionalidade  jamaicana é um tributo ao 

fim da escravidão nas Índias Orientais, e sua doença mental é uma projeção de George 

Nussey, irmão de sua amiga Ellen, que foi colocado num hospício
47

.  

 John Rivers tem sua personalidade derivada de mais de uma pessoa da vida de 

Charlotte. Em parte, baseado em  James Taylor, editor que a pede em casamento antes 

de ir para Índia, da mesma forma que John age com  Jane; para completar, Charlotte 

acrescenta aspectos dos dois reverendos, Nussey e Nicholls, a  quem ela respeitava mas 

tinha aversão a ideia de se casar. 

Adele, a estudante francesa de Jane, é baseada nas garotas que Charlotte 

conheceu em Bruxelas, achando-as vulgares e sem educação, necessitando de uma 

educação inglesa, que é o que Jane planeja para salvar Adele dos ensinamentos 

franceses de sua falecida mãe — considerada depravada. 

A congruência entre as duas vai além de grandes acontecimentos, está nos 

detalhes, o interesse compartilhado pela língua alemã. Charlotte vai para Bruxelas 

aprender o idioma e  Jane estuda com as irmãs Rivers; o amor  pela arte que  Charlotte 

se empenhara durante algum tempo para se tornar profissional
48

  aparece em Jane, como 

seu único passatempo. Os sonhos 
49

recorrentes envolvendo uma criança sofrendo que 

tinham que carregar por um trajeto obscuro, que Charlotte relata à sua amiga Ellen e 

Jane descreve no livro. A mortificação de desempenharem  papel  de governanta 

também  é um  ponto de convergência,  Charlotte reclama da posição ser inferior às suas 

habilidades e Jane é escarnecida pelos amigos de Rochester. Até a preferência por um 

visual mais austero e sóbrio. Jane sempre veste vestidos simples cinzentos, assim como 

Charlotte, que o fazia por causa da rigidez de seu pai. 

                                                             
47 John Pfordresher,The Secret History of Jane Eyre, 2017, p.59. 
48 -----------, p.99.  
49 Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë, p.93. 
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Por causa dos hábitos tímidos de Charlotte, ela nunca tivera contato real com 

homens — naquela época — para poder basear Mr. Rochester fisicamente em algum 

deles, por isso ele pega emprestado a aparência de Patrick Brontë — e até mesmo seu 

tom autoritário e teimoso.  

Edward também recebe traços de Branwell, sua competição intelectual com 

Charlotte se traduz na relação desafiadora de Jane e Rochester; a juventude 
50

desvairada  

dele é um reflexo das compulsões e condutas de Branwell.  

Em contrapartida, o jeito que Rochester se descreve com  idade o suficiente para 

ser pai de Jane e sua atitude dominadora quase professoral, é baseada em Mons. Heger, 

que declara, em uma carta  para  Mr. Brontë, dedicar à Charlotte atenção equivalente a 

de um pai com a filha. 

A conclusão mais provável é que há sim uma relação entre a ficção de Jane Eyre 

e a realidade de Charlotte. A literatura e a trajetória de Jane foi uma maneira encontrada 

pela escritora de registrar e analisar sua própria vida, tendo a oportunidade de dar um 

final feliz para sua personagem, que não acreditava que obteria na vida real. Deve-se 

considerar também que apesar das semelhanças entre as duas, o compromisso geral dos 

escritores é, como disse Antônio Candido, com a ficção acima de tudo. 

 

4. A SENHORA DE WILDFELL HALL 

4.1 PUBLICAÇÃO E RECEPÇÃO DO LIVRO 

Anne Brontë, utilizando o pseudônimo de Acton Bell, teve duas experiências 

literárias anteriores a sua obra prima A Senhora de Wildfell Hall, Glass Town (1827), 

Poems (1846) e Agnes Grey (1847), ambas consideradas mal sucedidas na época, em 

comparação com o sucesso de suas irmãs. 

Glass Town foi uma obra produzida em conjunto pelos irmãos Brontë, Branwell 

e Charlotte sobre um mundo fictício e Emily e Anne sobre outro, que não recebeu 

reconhecimento  e é relativamente desconhecido até hoje.  

Poems era uma coletânea de poemas das irmãs Brontë remanescentes — 

Charlotte, Emily e Anne —, publicada com a herança que receberam de sua tia 
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Branwell, em 1846, na editora Aylott and Jones.  O volume, no entanto, só vendeu duas 

cópias.  

Enquanto Charlotte era rejeitada por todas as editoras, Emily e Anne foram 

aceitas por Thomas Caytley Newby, em 1846, mas a publicação ficou pendente até  

Jane Eyre se tornar um sucesso em 1847, impulsionando Newby a competir no mercado 

com as obras das outras duas irmãs — que tiveram que pagar 50 libras para a 

publicação. 

Agnes Grey foi baseado na experiência de Anne como governanta em Blake 

Hall, e apesar de não poder ser considerado um fracasso completo, O morro dos ventos 

uivantes (1847) de Emily tirou o foco de Anne. 

A Senhora de Wildfell Hall,  no entanto, foi aceita rapidamente, publicada em  

três volumes, em 1848, sendo um sucesso instantâneo, um best-seller. A primeira edição 

esgotou em apenas seis semanas. 

 O caráter crítico e descritivo de Anne expondo a situação do abuso doméstico 

que muitas mulheres tinham  no casamento, provavelmente chamou a atenção d as 

moças e senhoras que se viam em situações semelhantes. 

 Infelizmente, os conservadores não ficaram contentes com a "afronta e exagero" 

das cenas degradantes de Arthur Huntigdon. Afirmaram que só poderia ter sido escrito 

por uma mulher pela forma dura que julgava o sexo masculino. Mas também havia 

aqueles que juravam que não poderia ser  obra de uma mulher já que o assunto era de 

caráter  brutal e grotesco. 

Em sua segunda edição, Anne decidiu responder as acusações incessantes que 

recebia. Através do prefácio, ela declara que não retrata nenhuma mentira em sua obra e 

que a brutalidade na exposição tinha como intenção desmascarar 
51

a violência 

doméstica e as injustiças que ocorriam diariamente dentro do casamento. 

Mas, quando estamos falando de perversidades e de 

personagens perversos, insisto ser melhor mostrá-los 

como de fato são do que como desejam ser vistos. Mostrar 

algo ruim da maneira menos ofensiva é, sem dúvida, o 

caminho mais agradável para quem escreve ficção; mas 

será o mais honesto, ou o mais seguro? É melhor revelar 
as armadilhas da vida para o viajante jovem e inocente ou 

                                                             
51 Prefácio da ed.2, A. B., 1848. 
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cobri-las de galhos e flores? Oh, leitor! Se não nos 

preocupássemos tanto em esconder com delicadeza os 

fatos, em sussurrar “paz, paz”, quando não há paz, 

haveria menos pecados e tristezas para os jovens de 

ambos os sexos que precisam arrancar uma sabedoria 

amarga da experiência. (BRONTË, A., prefácio da ed.2, 

1848) 

 Ela justifica  sua escolha de tema dizendo que seria errado não usar os meios que 

tinha a favor de boas causas em vez de escrever coisas fúteis, que apesar de bonitas, não 

contribuiriam para o bem geral da sociedade.  

 Sobre  as suspeitas sobre seu sexo, Anne mostra quão insignificante o gênero de 

um autor é em relação ao resultado e objetivo do livro, que bastava apreciar a obra por 

si. 

"[...] Pois, para mim, se o livro é bom, o sexo de seu autor 

não é significativo. Todos os romances são, ou deveriam 

ser, escritos para os homens e as mulheres lerem." (A.B., 

ed.2, 1848) 

 Ainda em 1848, Newby, o editor de Anne e Emily, publica A Senhora de 

Wildfell Hall  nos Estados Unidos,  erroneamente creditando Charlotte pelo livro. Em 

resultado, Charlotte e Anne foram à Londres para provar à Smith, Elder & CO. que um 

engano sobre a identidade do autor havia sido cometido.   

 No fim das contas, a obra foi criticada tanto para o bem quanto para o mal. 

Charlotte, por exemplo, não considerou boa a prosa da irmã nesse livro em especial, 

preferindo Agnes Grey; mas o problema ia além de técnicas literárias, Charlotte 

reprovava 
52

os assuntos que Anne abordava, o que  tornou a irmã mais velha parte do 

público alvo do  prefácio da segunda edição.  

 Charles Kingsley, escritor de Westward Ho!, elogiou o livro na Frazer's 

Magazine
53

, comentando que apesar de não ser do gosto comum da época, "a sociedade 

devia agradecer" a forma que Anne desnuda os comportamentos daqueles que são 

dominados por vícios. 

                                                             
52 GASKELL, E., 1857, p.52; BARKER, J., 1996, 654. 
53 Ed. 39,  janeiro de 1849 
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 A revista britânica Spectator, por outro lado, escreveu que Anne não apenas 

errou  de tema para seu livro, mas que tanto ela quanto suas irmãs sempre encaravam as 

coisas da pior maneira possível.  

 Chorley, escritor e compositor, expressou na revista Athenaeum que A Senhora 

de Wildfell Hall era o melhor livro dos últimos meses daquele ano
54

. 

 Enquanto a revista americana Literature World acreditava que os Bells eram 

gênios literários, North American Reviews mostrou-se completamente repelida pelo 

volume, utilizando o argumento de que a análise do mau comportamento humano não 

era agradável e que a leitura do livro não acrescentaria em nada à vida do leitor. 

 Sharpe's London Magazine, em 1848, defende que Anne não sabia nada sobre a 

sociedade nobre e que seu  livro era como a canção de uma sereia: sua perfeição o torna 

perigoso, e portanto, devia ser evitado. 

 O filósofo e crítico G.H. Lewes escreveu na revista Leader, em 1849, que era 

impressionante a forma que tanto Anne em seu último livro e Emily em sua única obra 

haviam escrito sobre temas tão fortes e de forma tão gráfica mesmo sendo mulheres. 

Após a morte de Anne em 1849, Charlotte impediu a republicação de A Senhora 

de Wildfell Hall  para evitar mais comoção e degradação à imagem da irmã. Mas em 

1854, Thomas Hodgson publicou a obra num volume único, fazendo suas próprias 

alterações no texto, censurando passagens, excluindo o capítulo 28 e picotando diálogos 

— essa versão esburacada foi reproduzida muitas vezes aos  longos dos anos pela 

Smith, Elder & CO. e continua em algumas editoras 
55

dos dias de hoje.  

 

4.2 BIOGRAFIA DA AUTORA 

Anne Brontë foi a irmã caçula dos irmãos Brontë — Maria, Elizabeth, Charlotte, 

Branwell e Emily —, nascida em 7 de janeiro de 1820 em Bradfort, Inglaterra, pouco 

antes de sua família se mudar para Haworth.  

Seus pais eram Maria Branwell e o reverendo Patrick Brunty que troca seu nome 

irlandês por Brontë após seus anos em Cambridge. 

                                                             
54 Refere-se ao ano de 1848. 
55 Editora LaFonte, ed.1, 2019. 
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 Como Anne era muito jovem quando suas irmãs foram para o colégio em 1824, 

ficou em casa com sua tia, Ms. Branwell, que foi morar com os Brontë depois da morte 

da irmã em 1821, e seu pai. Das sobrinhas, a mais próxima de Ms. Branwell era Anne, 

permanecendo amigas até a morte da tia.  

 Ms. Branwell era uma solteira e muito religiosa, o que influenciou  Anne, que 

tinha grande crença religiosa e moral. Contudo, Anne  ainda é descrita por  todos como 

a irmã com maior senso de humor, algo visto por Charlotte  como "sombrio".  

 A irmã mais querida de Anne, era Emily. Passavam tanto tempo juntas que as 

pessoas  ao  redor achavam que eram gêmeas.  Foi essa ligação entre as duas que as 

levou a escrever o mundo de Gondal juntas, textos publicados no livro Glass Town.  

 Anne continuou a receber educação em casa enquanto Charlotte e Emily —as 

irmãs Brontë mais velhas, Maria e Elizabeth haviam morrido em 1825 — frequentavam 

a Roe Head School. A situação mudou quando Emily ficou doente de saudades de casa, 

deixando sua posição de estudante para Anne, que era tão empenhada e boa aluna que 

chegou a receber uma medalha de bom comportamento.  

 Infelizmente a estadia de Anne em Roe Head School só dura dois anos e em 

1837 ela e Charlotte retornam para Haworth, onde ficam até 1839 quando conseguem 

uma posição de governanta na casa da família Ingram , em Blake Hall, Mirfield. O 

tratamento que Anne recebe é tão penoso que escreve Agnes Grey detalhando seu 

sofrimento: crianças que não a obedecem e uma patroa que a culpa pelo pouco 

aprendizado dos rebentos, causando sua demissão. 

 Apesar de receosa por causa da experiência ruim, Anne não tem alternativa a 

não ser encontrar outra casa para ser governanta, indo para Thorp Green Hall em 1840, 

servindo a família Robinson, junto de seu irmão Branwell, que vira tutor de Edmund 

Robinson. Anne teve sucesso com suas alunas dessa vez, Elizabeth, Mary e Lydia, que 

além de reterem os ensinamentos de sua governanta, também se tornaram amigas dela 

pela vida toda. 

 Em 1842, Anne conhece um aprendiz de seu pai, um rapaz de 25 anos chamado 

William Weightman, que alguns biógrafos especulam ser objeto de afeição de Anne e 

servir de modelo para o seu personagem Edward Weston. Nada se sabe sobre o que eles 

sentiam sobre o outro, mas quando ele morre nesse mesmo ano, de cólera, Anne 
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escreveu o poema I will not mourn you, lovely one, reavivando a hipótese de ter se 

apaixonado por ele. 

A tia dos Brontë, Elizabeth Branwell,  também  morre em 1842, por causa de 

uma obstrução na bacia, afetando Branwell e Anne especialmente pois eram os favoritos 

da tia. Os Brontë  herdam 350 libras cada, além de Charlotte e Emily terem sua viagem 

para Bruxelas financiada pela tia.  

 Anne e seu irmão voltam a trabalhar para os Robinsons após o luto, mas o 

Branwell acaba pondo tudo a perder ao ter um caso com a dona da casa, Mrs. Robinson, 

causando a demissão dos dois em 1845, quando o patrão descobriu. 

 No ano seguinte, Anne e suas irmãs tentam abrir uma escola para garotas — The 

Misses Brontës' Establishment for the Board and Education of a Limited Number of 

Young  Ladies —, mas o projeto fracassa pela baixa quantidade de alunas inscritas.  

 Em 1846, as irmãs publicam Poems, a primeira aventura literária delas, que tem 

uma péssima recepção, vendendo apenas duas cópias. Entretanto, após o sucesso de 

Jane Eyre em 1847, publicado pela Smiths & Co., o editor Thomas Newby  aceitou 

publicar tanto Agnes Grey de Anne quanto O Morro Dos Ventos Uivantes de Emily.  

 Agnes Grey não fez muito sucesso em comparação ao livro de Emily, mas A 

Senhora de Wildfell Hall em 1848 fez  as vendas explodirem e seu livro vira um best-

seller por causa de sua denúncia da condição precária das mulheres na sociedade 

vitoriana, sobre abuso doméstico, alcoolismo e ideias claramente feministas. 

 Nesse mesmo ano, Branwell e Emily morrem de tuberculose num período de três 

meses. Anne se abala com a morte dos irmãos, principalmente de Emily.  

 A tuberculose foi a causa da extinção dos Brontë, pois em 1849, Anne adoece, 

aos 29 anos. Ao contrário de Emily, ela segue todas as recomendações dos médicos, 

pois deseja desesperadamente viver, tendo muitos planos para seu futuro e objetivos.  

Numa tentativa de melhorar a saúde, convence Charlotte a levá-la à 

Scarborough. Infelizmente, seu estado piora no percurso e ela morre após tranquilizar 

sua única irmã viva, jurando que não estava com medo. Suas últimas palavras foram 

"tenha coragem", ditas para Charlotte. Anne foi enterrada em Scarborough, ao contrário 

de toda a sua família, que está em Haworth. 
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4.2 RESUMO DA OBRA 

 O livro é narrado de forma epistolar, primeiro por Gilbert Markham, depois 

através do diário de Helen Graham.  

 A primeira parte se trata do mistério que a vinda da viúva traz para a cidadezinha 

rural Linden-Car e os esforços exaustivos dos moradores para tentarem descobrir 

qualquer informação pessoal da moça.  Foca, também, em mostrar a transição da 

opinião de Gilbert sobre Helen, que a considerava desagradável, mas  com o tempo se 

apaixona por ela. 

 A segunda parte é uma descrição meticulosa da vida de Helen desde seus 18 

anos — quando casa com  Arthur Huntigdon — até seus 26 anos, época que conhece 

Gilbert. Helen luta com a degradação de seu marido e seu vício pelo álcool, a 

infidelidade, o abuso psicológico e emocional que impõe nela, a má influência que tem 

no filho deles. Ela então foge de casa e de seu marido, sem dinheiro, apenas com o filho 

e a governanta, Rachel, trabalhando como pintora para sustentá-los, se instalando em 

Wildfell Hall enquanto usa o nome de solteira da mãe e se autodomina como viúva. 

 A terceira parte foca nas consequências de Gilbert saber a verdade sobre Helen, 

que vai embora da cidade para começar de novo, já que as pessoas fofocam, 

erroneamente, sobre ela ter um caso com Lawrence, o dono de Wildfell Hall, que na 

verdade é irmão dela. 

 Após muitos desencontros e quase dois anos de separação, Helen realmente se 

torna viúva, herda uma fortuna de seu tio e passa a morar com a tia e o filho, até que 

Gilbert se casa com ela e se junta a eles nessa mesma moradia.  

 

4.3 SITUAÇÃO DA MULHER ATRAVÉS DO ROMANCE VITORIANO RURAL 

  4.3.1 Casamento 

Assim como muitos outros livros da era vitoriana, A Senhora de Wildfell Hall analisa 

minuciosamente o matrimônio em todas as suas formas, entre classes iguais e díspares, com 

diferença de idade, por amor e por interesse. Mas o diferencial de Anne, que revoluciona a 

literatura, é sua abordagem sobre divórcio e como o casamento resulta quase sempre em 

desgosto, coisa que era pouco discutida na época, ainda mais pela perspectiva feminina.  
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Como explorei no primeiro capítulo, os pedidos de divórcio eram quase inteiramente de 

homens, pois era muito mais complicado para uma mulher provar a necessidade da separação, e 

é claro, sua situação de vida ao se divorciar deterioraria tanto que tinha que pensar muito antes 

de ir adiante com a ideia. 

Logo no começo do livro, Helen impacta os moradores de Linder-Car com sua aversão 

ao matrimônio, recusando a ideia de que se casaria novamente 
56

todas as vezes que insistiam no 

assunto e na probabilidade. Mas mesmo antes de seu casamento desastroso com Huntigdon, ela 

já não era muito adepta a ideia de se casar rapidamente. Em seu diário, Helen narra que nem ela 

nem seus tios tinham pressa 
57

em casá-la, ainda que houvessem muitos que a desejavam. 

A tia de Helen a aconselha a não se casar pelas inclinações dos jovens, como beleza e 

sentimentos, mas sim, por respeito e por consideração ao seu parceiro, que deveria ser um 

homem honrado e de princípios. Ela insiste também que sua sobrinha deve sempre estudar seus 

pretendentes antes de aceitá-los. 58 

Helen, apesar das insistências de sua tia para casar com o Sr. Wilmot, um homem velho 

e completamente repulsivo para a garota, ela se recusa e jura que não o faria por nada no 

mundo. 

—Não sei por que, mas esses homens mais velhos não agradam 

muito as garotas, apesar de terem tanto dinheiro quanto 

experiência. Aposto qualquer coisa que ela preferiria casar 

com esse rapaz, mesmo que ele não tivesse nem um centavo, do 

que com Wilmot e sua casa cheia de ouro. Não é, Nell? 

 — Sim, tio. Mas isso não é mérito do Sr. Huntingdon, pois eu 

prefiro ser solteirona e viver na miséria a me casar com o Sr. 

Wilmot. (A.B, 2017, p.156-157) 

Ao contrário dos costumes da época, Helen e seus tios estão de acordo sobre quem deve 

aceitar ou não os pretendentes em casamento é ela mesma, portanto pedir sua mão
59

para seu tio, 

o guardião legal, seria inútil. Muitas lições sobre matrimônio são dadas pela tia de Helen, sobre 

como tratar o assunto séria e racionalmente, mas em vão.  

Com sua experiência traumática de seu primeiro casamento, Helen serve de guia para 

Esther, irmã de sua melhor amiga, que está sendo pressionada a se casar pelo interesse da mãe, a 

recusar a proposta
60

.  

                                                             
56 BRONTË, A., 1 ed., 2017, p. 26-27. 
57

 -----------, p. 151. 
58 "—Primeiro, examine; depois, aprove; e só por último ame." (p.151) 
59 A.B., 2017, p. 158. 
60 --------------, p.419 
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Posso lhe dizer que é melhor ser firme agora, ainda que à custa 

de desapontar mãe, irmão e noivo, do que dedicar sua vida 

toda à infelicidade e ao arrependimento. (A.B, 2017, p.251) 

Helen e sua melhor amiga, Millicent 
61

— que também está num casamento tóxico —, 

pregam que era preferível que Esther se tornasse uma solteirona 
62

do que ter um marido abusivo 

igual ao delas. 

Embora, numa vida de solidão, suas alegrias possam não ser 

muitas, suas tristezas, ao menos, não serão maiores do que será 

capaz de suportar. O casamento pode mudar sua situação para 

melhor, mas minha opinião sincera é que é muito mais provável 

que produza o efeito contrário. (A.B., 2017, p.421) 

Uma rápida observação sobre a infidelidade, que é um dos temas do livro. Sr. 

Huntigdon apesar de trair Helen constantemente, com Annabella e depois com a governanta de 

seu filho, não deu o divórcio a sua esposa, que o pediu. Era mais degradante para ele ser visto 

como um divorciado do que como adúltero. Entretanto, a traição não era tão banalizada para as 

mulheres, o marido de Annabella se divorcia dela, e no pequeno segundo que Huntigdon pensa 

que Helen tem um caso com Hargrave, ele se dispõe imediatamente a matar seu amigo. 

Gilbert, o outro protagonista, também se vê despreocupado em casar-se, flerta sem se 

importar com consequências com Eliza; sua mãe, no entanto, vendo que ele tinha certo interesse 

na filha do reverendo, o aconselha severamente a não se casar com uma moça pobre e 

insignificante como ela. 
63

 Sua mãe, uma mulher conservadora, explica que o dever da mulher é 

fazer seu marido confortável e feliz, mas Gilbert retruca que pensa ao contrário
64

, que seu prazer 

seria fazer sua esposa feliz. Para ele, o que o atraía não era dinheiro ou posição, mas sim seus 

sentimentos e intelecto, desejando casar-se com Helen mesmo que ela seja uma viúva sem 

qualquer verba. Ele não queria uma esposa que o obedecesse, mas sim uma igual, alguém que o 

impulsionasse a ser melhor65. 

Helen era religiosa e moralista demais para aceitar a ideia de viver ao lado de Gilbert 

enquanto estivesse casada com outro, apesar de Gilbert não achar uma má ideia. Eles só se 

casam então após a morte do primeiro marido de Helen. 

                                                             
61 "Bem, já que tem tanta influência sobre ela, gostaria que lhe dissesse com toda a seriedade para 
nunca, por motivo nenhum ou cedendo à persuasão de ninguém, se casar por dinheiro, status, 
segurança ou qualquer coisa mundana, mas apenas por amor verdadeiro e por uma estima que tenha 
base firme." (p.319) 
62

 -------------, p. 422. 
63 ----------, p. 29. 
64 -----------, p.72 
65 -----------,p.79. 
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Da mesma forma que não se importa com a situação financeira inferior de Helen, ele se 

penaliza ao reencontrá-la e vê-la rica, pois sente-se distante demais da condição 
66

dela para 

ousar aproximar-se dela. 

[...] teria visto que as maiores diferenças mundanas e 

discrepâncias de condição social, família e fortuna são como 

poeira na balança se comparadas com a união de pensamentos 

e sentimentos concordantes de corações e almas que realmente 

se amam e estão em harmonia uma com a outra. (A.B. 

2017,p.541) 

Outro exemplo de perspectiva sobre o casamento é a de Jane, uma das moças 

solteiras da região, conhecida por esnobar 
67

a ideia de casar-se com um homem de 

classe baixa e sem importância, o que a faz sempre focar suas atenções a Lawrence, 

homem respeitável e com uma fortuna considerável. No fim, ela se torna uma 

solteirona. 

Fergus, o irmão de Gilbert, se torna o herdeiro da fazenda quando ele a dispensa 

ajudar o irmão a conquistar o respeito da família da moça nobre que ele se apaixonou, 

trabalhando e se esforçando para conseguir sua mão em casamento. 

[...] uma moça cuja superioridade despertara suas virtudes 

latentes e o estimulara a fazer os esforços mais surpreendentes, 

não apenas para ganhar seu afeto e obter fortuna suficiente 

para poder sonhar em pedir sua mão, mas também para se 

tornar digno dela a seus próprios olhos, assim como aos de 

seus pais. (A.B., 2017, p.545) 

O casamento portanto não era fácil ou invariável, cada personagem tinha suas 

motivações e interesses no assunto, assim como diferentes resultados e experiências.  

 

4.3.2 Posição social 

A posição social na obra prima de Anne Brontë se refere mais ao status dos 

personagens do que sua situação financeira, que são duas coisas diferentes. Um exemplo 

disso é Lord Lowborough, amigo de Huntigdon, que está endividado por causa de seu 

vício de jogo e não tem nenhuma fortuna, mas seu título de lorde o distingue, protege e 

o privilegia aos olhos da sociedade e até da lei
68

. 

                                                             
66 -----------, p. 529. 
67 -----------, p. 32. 
68 A.B., 2017, p.213. 
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Lord Lowborough, com sua situação financeira drástica, perdeu sua noiva 
69

e se 

submeteu à procura de uma esposa rica para sustentá-lo 
70

e pagar suas dívidas. Ele se 

apaixona cegamente e acaba se casando com Annabella Wilmot, que só se interessa em 

conseguir o título de Lady. 

Gilbert já começa o livro descrevendo que se considerava desafortunado por 

estar acorrentado ao status de fazendeiro, que era um desperdício 
71

de seu potencial, fez 

paz com seu destino apenas ao se convencer que "um fazendeiro honesto e diligente é 

um dos membros mais úteis da sociedade
72

".  

 O protagonista chega até a considerar a desistir de sua futura vida com a mulher 

que ama pela disparidade entre a condição de ambos, envergonhado e sem esperanças 

quanto à sua união. 

Sim, talvez me considerasse pobre demais, vulgar demais, para 

me casar com sua irmã. Sim, esse era outro obstáculo: sem 

dúvida, havia uma grande diferença entre a posição social e as 

circunstâncias da Sra. Huntingdon, proprietária de Grassdale 

Manor, e a Sra. Graham, a pintora que fora inquilina de 

Wildfell Hall. E talvez fosse considerado presunção de minha 

parte oferecer minha mão à primeira — pela sociedade, pela 

família dela, senão por ela mesma. (A.B., 2017, p.503) 

 A posição social é o que mais influencia a vida das pessoas de Linden-Car e em 

Grassadale, Millicent se casa com Hatterley sem amá-lo pelo desespero de sua mãe de 

não querer uma filha solteirona, assim como os Hargraves fazem com Esther. Lawrence 

está quase caindo nas graças de Jane quando Gilbert o alerta sobre o motivo real do 

interesse da garota, que deseja ascensão social acima de tudo. 

[...] está sempre se esforçando para manter as aparências, com 

aquele orgulho desprezível que crê que a pobreza evidente é um 

crime vergonhoso. Ela ao manter um ar de opulência e fazer 

com que as filhas apareçam na alta sociedade em grande estilo, 

espera lhes dar melhores chances.(A.B., 2017, p.261-262) 

Helen teve que fingir ser viúva para poder viver livremente, ou seja, apresentar o 

único status que conferia aquelas liberdades às mulheres, e mesmo assim foi penalizada 

por se encontrar demais com Lawrence, seu irmão solteiro — fato que ninguém sabia. O 

escândalo e a fofoca sobre os dois torna a vida social deles quase intolerável, a ponto de 
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evitarem ao máximo se encontrar na frente dos outros para não ferir a respeitabilidade 

de ambos. 

Sobre seu filho, Helen admite preferir que o filho leve uma vida moralmente 

positiva e cristã com ela, às margens da sociedade, na pobreza de uma esposa fugitiva
73

, 

do que com a fortuna de seu pai bêbado e depravado, que o corromperia e o condenaria 

a uma vida vergonhosa. 

 Portanto, a posição era o que permitia ou não certas escolhas e possibilidades 

dos personagens, ditando com quem poderiam se envolver, quem poderiam ser e o que 

podiam esperar de suas vidas. 

 

4.3.3 Independência feminina 

Esse talvez seja o ponto mais importante e revolucionário da obra. O livro está 

repleto de personagens femininas fortes e com princípios muito mais avançados sobre 

igualdade do que o normal para sua época. 

Helen Graham, Mrs. Maxwell, Rose Markham, Esther Hargrave, Jane Wilson, 

Lady Annabella, Mary Millward, são as principais figuras que denunciam o patriarcado 

no decorrer da história, cada uma de acordo com sua situação e inclinação pessoal. 

Rose Markham, irmã de Gilbert e Fergus, é tratada como empregada pela mãe 

enquanto os filhos homens são paparicados, já que a Mrs. Markham sempre a instrui a 

deixar as melhores comidas para eles e a deixar a casa do jeito que será mais confortável 

para o gosto deles. Rose, no entanto, vê como essa predileção é sem sentido e injusta.  

— Ora, ora! Se fosse eu , não iam me dar chá nenhum. Mesmo 

se fosse Fergus, ele teria de tomar o que já estivesse pronto e 

ainda lhe diriam que ficasse satisfeito, pois era bom demais 

para ele. Mas para você não há mordomia que baste. É sempre 

assim. Se há qualquer coisa particularmente boa na mesa, 

mamãe pisca o olho e balança a cabeça para mim, mandando-

me não a comer. E se finjo que não vi, ela sussurra: “Não coma 

demais, Rose. Gilbert vai gostar de provar isso no jantar.” Já 

eu não valho nada. Quando estamos na sala, ela diz: “Vamos, 

Rose, guarde suas coisas, vamos deixar a sala bem-arrumada 

para quando os meninos voltarem. E avive o fogo; Gilbert 

gosta que o fogo esteja bem forte.” E na cozinha: “Faça uma 

                                                             
73 "Muito melhor que viva na pobreza e na obscuridade com uma mãe fugitiva do que no luxo e na 
riqueza com um pai assim." (A.B, 2017, p.394) 
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torta bem grande, Rose. Os meninos vão estar com fome. E não 

ponha pimenta demais que eles não vão gostar, tenho certeza.” 

Ou: “Rose, não tempere demais os bolinhos, pois Gilbert 

prefere sem tempero.” Ou: “Ponha bastante cassis no bolo, 

Fergus gosta quando tem muito.” E se digo que eu não gosto, 

ela responde que não devo pensar em mim mesma. “Rose, em 

todas as questões domésticas só se deve ter duas coisas em 

mente: em primeiro lugar, qual é o modo correto de se fazer e, 

em segundo, o que agrada os homens da casa. Para as 

mulheres, qualquer coisa serve. (BRONTË, 2017, p.71) 

Mary, apesar de ser uma personagem passiva, também é um belo exemplo do 

boicote ao patriarcado. Ela não compartilha dos esforços da irmã, Eliza, para se casar; 

seu interesse é a leitura, e apenas quando se apaixona é que decide juntar-se em 

matrimônio. 

  Em relação ao orgulho e ambição, duas personagens femininas se destacam: 

Jane e Annabella. Jane tinha seus próprios planos para si mesma e agia de forma a 

cumpri-los, sendo ou não aprovados pelos outros; ao contrário dos costumes vitorianos, 

Jane foi a única entre seus irmãos a estudar rigorosamente, em um internato, à seu 

próprio pedido
74

. 

Lady Annabella é a versão feminina do Sr. Huntigdon, adúltera, sem princípios, 

interesseira e indomável. Ela se casa pelo título de Lady e é conhecida por seu 

controle
75

 absoluto sobre seu marido, Lord Lowborough. Para demonstrar seu poder, ela 

flerta com Huntigdon mesmo na presença de seu cônjuge e até durante seu noivado, 

deixando evidente que Arthur era seu divertimento e o Lord apenas um tolo nobre que 

ela casaria. Sua determinação e inflexibilidade aparecem até em seu caso com Arthur, a 

quem ela exerce um domínio surpreendente, fazendo-o parar de beber e se envergonhar 

na frente dos outros — algo que Helen tentou durante anos. 

A personagem oposta de Annabella é Esther, irmã de Millicent, uma jovem 

decidida a não se casar com o homem rico que sua mãe e irmão tentam 

desesperadamente empurrar para ela, chegando a ameaçá-los com uma futura fuga, 

rogando que trabalhará para se sustentar — o que era considerado uma vergonha social 

— se não a deixarem em paz. Ela, no final das contas, casa com Lawrence, 

companheiro que ela mesma escolheu baseado em seus sentimentos. 

                                                             
74 BRONTE, 2017, p.31. 
75 ----------, p.270. 
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 A tia de Helen, a Mrs. Maxwell, é a personificação do poder matriarcal — não é 

a mãe de Helen mas é a figura maternal dela —, ela não pergunta a opinião do marido e 

as decisões 
76

 são quase sempre feitas exclusivamente por ela. Mrs. Maxwell é quem 

mais aconselha sua sobrinha a não se casar depressa, a investigar seus pretendentes 

seriamente antes de tomar qualquer decisão. 

 Enquanto outras guardiãs estavam loucas para casar suas protegidas com um 

homem rico, Mrs. Maxwell desejava acima de tudo um homem respeitável e honroso 

para sua sobrinha. Sua influência é tão imperiosa que Helen só aceita se casar com 

Gilbert após um ano de noivado, tempo que sua tia terá para avaliá-lo e conhecê-lo
77

. 

Por fim, a personagem mais canônica para o desenvolvimento dos ideais feministas, 

Helen Graham/Huntigdon/Markham.  

 A luta contra a discriminação dos sexos de Helen é notada logo no começo do 

livro, ao não dar o braço a torcer às sugestões dos moradores de Linden-Car, 

principalmente Mrs. Markham e o reverendo, sobre como deveria criar seu filho, que na 

visão deles se tornará um tolo por sempre estar grudado na mãe, protegido de 

experiências perigosas, e pela educação mais apropriada para meninas que ele recebia. 

A Sra. Graham, no entanto, retruca que ambos os sexos devem ser educados com 

cautela. 

— O senhor encorajaria os meninos a terem suas próprias 

experiências em relação a tudo, enquanto as meninas não 

devem nem mesmo conhecer as experiências dos outros. Já eu 

acho que ambos devem se beneficiar do conhecimento de 

terceiros e dos ensinamentos de uma autoridade maior, para 

que possam saber como recusar o mal e escolher o bem, e para 

que não necessitem de provas de primeira mão para conhecer 

as consequências das transgressões. Eu não largaria uma 

pobre menina no mundo sem nenhuma arma contra seus 

inimigos, ignorante dos ardis que talvez apareçam em seu 

caminho; e tampouco a vigiaria e a protegeria até que, sem 

nenhuma confiança ou respeito por si mesma, ela perdesse a 

capacidade ou a vontade de se resguardar por conta própria. 

(BRONTË, 2017, p.46) 

                                                             
76 --------------, p.193. 
77 BRONTE, 2017, p.543-544. 
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 Ainda no assunto de seu filho, Helen mostra sua obstinação ao dizer que prefere 

que seja Gilbert a fazer tais objeções em vez do reverendo porque é mais fácil refutá-lo 

do que o outro
78

, mas que a resposta seria a mesma.  

 A viúva se recusa a aceitar o presente de Gilbert por não ter pagado 
79

ela mesma 

pelo livro, o que é visto como uma ofensa ao orgulho masculino vitoriano, e não admite 

que ninguém tome liberdades com ela ou que lhe repreenda
80

, pois eles não têm o 

direito. 

 Ela valoriza seu espaço pessoal e faz questão de demonstrar quando está 

desconfortável com a presença de alguém, se retirando de reuniões sociais e 

verbalizando suas opiniões sem medo, passando por cima até do reverendo — mesmo 

sendo religiosa. 

 Desde os dezoito anos, ela vivia de acordo com suas próprias vontades — claro, 

sua situação abastada tinha grande parte nisso mas ia além, era sua personalidade forte 

que a guiava. Ela recusou pretendentes
81

 de que não gostava  sem se importar com os 

sentimentos de seus tio e protegeu seu orgulho ao atirar no fogo
82

 uma pintura que 

fizera de Huntigdon, para impedi-lo de caçoar dela.  

Helen, mesmo apaixonada por Arthur, o coloca em seu lugar,  afasta-se do 

abraço dele quando ainda não estão casados e se recusa ser tratada como propriedade
83

 

dele. Ela até o lembra — quando ele se mostra penalizado por se casar e não poder 

farrear  mais  com os amigos — que ainda podia mudar de ideia sobre casar-se com ela 

e que se o fizesse ela não sofreria
84

 muito, chegando a dizer que duvidava
85

 que ele 

fosse "uma benção".   

 Ela não aceita as atitudes grosseiras de seu marido em silêncio e o pune com 

palavras e às vezes o ignora para ensiná-lo que sua paciência tem limites. Seu 

comportamento, mesmo quando ainda gosta dele, é sempre voltado para mostrá-lo que 

ela não precisa dele para viver.  

                                                             
78 BRONTE, 2017, p.47. 
79 ------------, p.89. 
80 --------------,p.144. 
81 -------------, p. 160. 
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"Estava determinada a mostrar a Arthur que meu 

coração não era seu escravo e que podia viver sem ele 

se escolhesse" (BRONTË, 2017, p.237-238) 

 Os amigos de Huntigdon descrevem-na como "uma beldade, mas parece ter 

vontade própria e ser uma megera de vez em quando
86

", afinal, repreender o marido por 

sua má conduta
87

 era algo inusitado. Quando o filho deles nasce e Huntingdon despreza 

a criança, Helen o adverte que deve respeitar o bebê por ser filho dela
88

. 

 Não era esperado que as mulheres expressassem a ferocidade de seu 

antagonismo em relação a alguém, mas Helen anuncia sem problemas que o odeia
89

 e 

que se ficasse cansada
90

 de viver, seria apenas da companhia dele e não da ausência de 

seu amor.  

 Os defeitos e mau hábitos dos maridos eram sempre atribuídos à falta de 

qualidades de sua esposa, que devia de alguma forma ensiná-lo e mantê-lo na linha — 

uma tarefa impossível já que ao mesmo tempo era proibido impor-se ao marido. Helen 

não adere a moda e nega veemente sua participação na degradação de Huntigdon, que 

tudo que acontecesse a ele era de sua própria responsabilidade
91

. 

 Quando descobre que seu marido a está traindo, Sra. Huntingdon não se culpa ou 

faz uma cena, ela pede o divórcio sem rodeios, que ele recusa, até chegarem a um 

acordo de que o casamento deles tinha como limites as formalidades legais.  

 Helen direciona todo o seu tempo ao plano de fugir de casa com seu filho, 

disposta a sustentá-los com o dinheiro da venda 
92

de seus quadros, e não desiste nem 

mesmo quando Huntigdon descobre seus planos e destrói os quadros e esconde o 

dinheiro que ela andava guardando.  

"— Quer dizer que vai deixá-lo?  

— Sim.  

— Quando... e como? — perguntou o Sr. Hargrave, 

ansioso.  

                                                             
86 BRONTË, 2017, p.249. 
87 ---------------, p. 266, p. 291, p. 287. 
88 ---------------, p.273. 
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 "não é suficiente dizer que não amo mais meu marido: sinto ódio dele" (p.349) 
90 ----------------, p.346. 
91 --------------, p.364. 
92 Brontë, 2017, p. 405. 
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— Quando estiver preparada, e da maneira mais eficaz 

que puder. 

 — Mas e seu filho? 

 — Meu filho vai comigo.  

— Ele não vai permitir.  

— Não vou pedir sua permissão." (BRONTË, 2017, 

p.398) 

Helen recusa a ajuda de Hargrave, amigo de seu marido que é apaixonado por 

ela e tenta incansavelmente convencê-la de ter um caso com ele, decretando que é muito 

bem capaz de se virar sozinha
93

. E quando Huntingdon suspeita de Hargrave com sua 

esposa e a confronta sobre o tema, ela não se dá o trabalho de explicar-se
94

, preocupada 

apenas em desmentir o engano para manter-se respeitável a si mesma, não por alguma 

consideração ao seu marido infiel. 

 Ao pedir ajuda de seu irmão em sua empreitada, Helen mostra-se fixada na ideia 

de pagá-lo de volta da maneira que puder, quer ser completamente responsável por sua 

própria existência e a de seu filho. 

"Terei muito mais prazer no meu trabalho, no que 

ganhar com ele, na minha vida frugal e na 

administração de minha casa quando souber que estão 

sendo pagos de maneira honesta, que o pouco que 

possuo é de fato meu e que ninguém sofreu com minha 

loucura — ao menos, não no aspecto pecuniário. 

(BRONTË, 2017, p.441) 

A viúva fica determinada a nunca mais deixar seus sentimentos ultrapassarem a 

razão e segue dessa maneira sensata, sendo feliz em seu segundo casamento. 

 

5. CONCLUSÃO 

Fica claro ao analisar as duas obras e suas respectivas autoras que, apesar da 

origem e o meio social em comum, suas visões sobre o papel da mulher na sociedade 

vitoriana rural diferem no método literário. Charlotte foca na trajetória de Jane Eyre, 

uma heroína de espírito independente, esclarecida sobre igualdade dos sexos, inexorável 

quanto sua moral, que se recusa a aceitar a vida que os outros impõem para ela. 
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 O acompanhamento do trajeto de Jane e sua busca pelo final feliz, mesmo que 

carregado de consequências dos erros passados dos personagens, mostra que o 

compromisso da autora é mais literário que um dever solene de denunciar sua 

sociedade, como Anne faz através de Helen Graham, uma heroína de princípios rígidos 

e alinhados com seu senso crítico, experiente, independente e realista.  

Anne, ao contrário da irmã, se debruça na vida de várias personagens femininas 

e suas diferentes situações de vida, desnudando a fantasia que todas chegam ao "felizes 

para sempre", e concluindo que muitas vezes o "momento mais esperado da vida de 

uma mulher" levava à sua infelicidade e ao arrependimento. 

Outro sinal que diferencia a obra de Charlotte  do enredo escrito por Anne, no 

modo literário, é a completa imersão de Jane Eyre no gênero romântico, possuindo 

elementos góticos e "místicos", como a utilização do "herói byroniano" e o mistério 

envolto na presença "invisível" em Thornfield Hall, que é na verdade Bertha Mason.  

Por outro lado, A Senhora de Wildfell Hall  se identifica mais com o movimento 

realista; suas descrições são plausíveis e coerentes em relação ao cotidiano vitoriano 

rural e aos ritos de casamento, Anne inclusive é criticada pela "crueza" de seus 

personagens e por deixar tudo tão às claras. Cenas explícitas de costumes que feriam a 

moral da sociedade vitoriana, como alcoolismo e abuso dentro do casamento,  não eram 

frequentes nos romances da época. 

É interessantes analisar apesar das duas irmãs tomaram emprestado fatos reais de 

sua família em suas obras, elas têm diferentes abordagens narrativas uma da outra. 

Branwell Brontë, irmão de Anne e Charlotte, foi conhecido por seu uso excessivo de 

álcool e ópio, incitando alguns estudiosos a intuir que essas práticas tenham levado à 

sua morte precoce. O comportamento dele refletiu na obra delas, aparecendo em Sr. 

Rochester de Charlotte e Sr. Huntigdon de Anne. A primeira romantiza a figura 

masculina desviante e "vívida" enquanto a segunda reprova as ações de tal homem, 

mostrando como o álcool e os vícios podem destruir qualquer um e causar vergonha aos 

que estão ligados a ele.  

 Portanto, podemos dizer que apesar de presenciarem os mesmos 

comportamentos repreensíveis, elas os repudiam de formas diferentes. Charlotte através 

da ficção em sua forma mais pura, e Anne, com seu realismo. 
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