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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo abordar o casamento como forma de relação de 

interesse através da análise de duas obras literárias publicadas no século XIX, Orgulho e 

Preconceito de Jane Austen, publicada em 1813, que tem como pano de fundo um ambiente 

burguês da Inglaterra rural, e Senhora de José de Alencar, publicado em 1875, que se passa 

num ambiente urbano carioca. Os romances apresentam semelhanças, que são comparadas e 

relacionadas, não esquecendo que cada obra corresponde a um país e uma realidade distinta. 

São utilizados como embasamento teórico os livros Literatura e sociedade, de Antônio 

Candido, e Falando da Sociedade de Howard Becker, e a partir de seus conceitos procuro 

estabelecer alguns diálogos entre enredo literário e vida social. Ambos os romances abordados 

fazem crítica ao casamento como forma de atingir ascensão social e ao matrimônio por 

interesse, cada obra à sua forma consegue interagir com seu contexto histórico e a sociedade de 

sua época. 

Palavras-Chave: Casamento; Interesse; Dinheiro; Orgulho e Preconceito; Senhora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This paper aims to approach the marriage as a way of relationship of interest through 

the analysis of two literary works published in the nineteenth century, Pride and Prejudice, 

novel written by Jane Austen, released in 1813, that has as background a bourgeois environment 

of a rural England and Senhora written by José de Alencar, released in 1875, that takes place 

in a "carioca" urban environment. Both novels shown similarities, which are compared and 

related, take in consideration that each work corresponds to a different country and distinctive 

realities. The books, Literatura e sociedade by Antônio Candido, and Falando da Sociedade 

by Howard Becker, are used as a theoretical basis. From their concepts, this material build a 

dialogue between literary plot and social life. Either novels approached criticize marriage as a 

way to achieve social ascension and marriage for interest, each work in its own way manages 

to interact with its historical context and the society of the time. 

Keywords: Marriage; Interest; Money, Pride and Prejudice; Senhora. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho procura discutir através de uma visão sociológica a partir de duas 

obras literárias a relação entre casamento e interesses monetários. As obras analisadas são os 

romances Orgulho e Preconceito de Jane Austen, publicado em 1813, que se passava na 

Inglaterra rural e Senhora de José de Alencar, publicado em 1875, que teve como contexto o 

cenário urbano brasileiro. 

Jane Austen é uma das maiores autoras inglesas de todos os tempos, com livros 

traduzidos para uma grande diversidade de idiomas em todo o mundo. Ela faleceu cedo, aos 42 

anos, em 1817, e só se tornou uma escritora conhecida após sua morte. Os livros de Jane Austen 

alcançaram sucesso em todo o mundo que já foram traduzidos e adaptados das mais diversas 

formas, seus romances geralmente têm como personagem principal uma heroína forte e com 

características distintas, geralmente se difere da sociedade e padrões de moralidades impostos 

à sua época, e tende a confrontá-los, o final feliz é quase certeiro. Seu livro de maior sucesso é 

Orgulho e Preconceito, que traz em seu enredo o romance de Elizabeth e sr. Darcy. 

José de Alencar por sua vez é um dos principais autores do romantismo brasileiro, assim 

como Austen, Alencar também morreu jovem, aos 48 anos, em 1877. Senhora foi um de seus 

últimos livros e até hoje é reconhecido como um de seus principais enredos do romance urbano 

no Brasil. 

Embora tenham sido escritos em contextos sociais distintos, ambos os livros colocam 

em debate o interesse monetário no casamento. E é essa temática que eu proponho a analisar 

no presente trabalho. 

Ambos os romances foram publicados no século XIX, um na Inglaterra, um no Brasil, 

um oceano inteiro de distância, 62 anos de diferença entre as publicações, um num ambiente 

rural, o outro num cotidiano urbano, e mesmo assim temos uma série de semelhanças, como o 

casamento por interesse, a questão econômica definindo o destino das mulheres, personagens 

femininas fortes, a presença de personagens interesseiros, o fato das personagens desprezarem 

o casamento em função das relações socioeconômicas. Assim, o objeto de pesquisa do trabalho 

aqui apresentado seria pensar, de que forma o casamento como relação monetária é apresentado 

em ambos os romances. É possível fazer um paralelo entre os dois livros mesmo com as 

diferenças de épocas e países? 
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O trabalho está dividido em três capítulos, o primeiro deles aborda os autores e textos 

que serão utilizados como embasamentos teóricos para realizar as análises do presente trabalho, 

sendo eles Antônio Candido, autor brasileiro, que escreveu o livro Literatura e Sociedade, de 

1995, livro em que Candido estabelece um diálogo entre contexto híbrido e o texto literário, ele 

cita Senhora de Alencar como exemplo, e discute a obra literária e sua relação com a vida 

social. E Howard Becker, sociólogo norte-americano, que escreveu o livro Falando da 

Sociedade de 2009, e que faz uma análise do casamento em Orgulho e Preconceito de Jane 

Austen. Becker não enfatiza as relações monetárias, mas sim as possibilidades de matrimônio 

frente ao lugar dos personagens nas diferentes camadas sociais. 

No segundo capítulo, temos algumas subdivisões, quanto a contextualização de quem 

foi Jane Austen, toda sua história e biografia, onde nasceu, como era sua família e sua relação 

com eles, como começou a escrever, de como se deu o contexto de criação de suas obras e como 

fez para publicar seus romances.  

Na sequência temos a introdução ao livro Orgulho e Preconceito, na qual explica-se um 

pouco o desenrolar do romance, a forma como o relacionamento entre Elizabeth Bennet e sr. 

Darcy se constrói numa sociedade rural inglesa, e quais as relações matrimoniais são 

impulsionadas por interesses, posses e dinheiro. 

Por último, procuro mostrar a forma como Austen critica ao longo da obra o casamento 

por interesse. Neste trecho temos a apresentação dos casamentos, e a forma como eles se dão 

frente às relações de interesse na sociedade vivida na obra. Começo apresentando como se dá 

o matrimônio por interesse e a forma como essa união muitas vezes é a única opção para que a 

mulher tenha boas condições de vida devido às circunstâncias impostas pela época e situações 

apresentadas. Temos a proposta que sr. Collins realiza a Elizabeth, a qual Elizabeth recusa. 

Após a recusa de Elizabeth, temos o casamento do sr. Collins com Charlotte, cuja união não se 

dá por amor, mas sim pelas condições vantajosas as quais o casamento pode proporcionar a 

ambos. Chegamos assim ao matrimônio de Wickham e Lydia, que ocorre devido a fuga do 

casal, o que rompe com os costumes da época, e faz com que a família da jovem, juntamente 

com o sr. Darcy, conseguissem com a oferta de um dote, convencer Wickham a casar-se com 

Lydia. Aborda-se ainda a união do sr. Bingley e Jane, que apesar da diferença de classes, e tanto 

das irmãs do sr. Bingley, quanto do sr. Darcy não aprovarem o romance e querer separá-los, é 

um casamento que ocorre sem a presença do interesse monetário e por amor. E por último temos 

o casamento do sr. Darcy e Elizabeth, num primeiro pedido de casamento, Elizabeth chega a 
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recusar o pedido de Darcy, que chegou a ter ressalvas em relação à distinção de classe entre 

ambos, mas que mudou seu posicionamento em relação a ela, e tentou destruir a relação entre 

o sr. Bingley e Jane, motivo da recusa. Elizabeth recebe um segundo pedido de casamento do 

sr. Darcy, o qual aceita. Seu relacionamento acaba se construindo baseado no amor que eles 

sentem um pelo outro  

No terceiro capítulo também temos três subdivisões, primeiro se dá a contextualização 

acerca de José de Alencar, sua vida, biografia, como se deu sua carreira política, jornalística, e 

de escritor. 

Posteriormente temos então uma introdução à obra de José de Alencar que será analisada 

no trabalho, Senhora. O romance é dividido em quatro partes e a forma como o romance é 

abordado, como é apresentado ao leitor em formato de um contrato de negócios, com o 

estabelecimento de um preço, que é o primeiro capítulo do livro, a quitação, dada no segundo 

capítulo, a posse que ocorre no terceiro capítulo e para finalizar o resgate, que seria a conclusão 

do livro e do contrato. A obra se passa no cenário urbano da burguesia carioca no século XIX 

e traz à tona o relacionamento entre Aurélia e Seixas. 

É feita então, por último, uma análise também de como o relacionamento entre Aurélia 

e Seixas se dá baseado na relação de interesse, e em torno do mercado de casamento existente 

na época, através da compra de um marido pelo dote oferecido pela esposa. Apesar da relação 

de interesse existente, o amor entre ambos existe, e após Seixas conseguir o valor suficiente 

para conseguir "comprar-se" de volta e assim romper o contrato do casamento, o 

relacionamento entre ambos sobrevive, provando assim que existia entre eles uma relação que 

ia além da relação de interesses. 

O intuito do trabalho é fazer uma análise do casamento como relação de interesse através 

das obras. Para tanto, estuda-se as relações de interesse nas obras, como por exemplo o dote 

oferecido a Wickham para se casar com Lydia, ou o casamento por conveniência entre o sr. 

Collins e Charlotte, em Orgulho e Preconceito ou Aurélia ter efetuado a compra de Seixas como 

marido através do dote, em Senhora. 
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2. ANTÔNIO CANDIDO E HOWARD BECKER: LITERATURA E CASAMENTO  

No clássico trabalho sobre o diálogo entre literatura e sociedade, publicado pela primeira 

vez em 1995, Antônio Candido sugere uma análise de texto ficcional no interior de uma relação 

dialética entre contexto híbrido e texto literário em si. No capítulo Crítica e Sociologia artigo 

que irei abordar no presente trabalho, o autor pontua a necessidade de se considerar sua 

historicidade, levando em conta todo o elemento externo e social, assim constrói uma dialética 

da crítica e a batiza de "tentativa de esclarecimento", diz que seria impossível pensar o texto 

literário sem pensar o seu contexto 

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões 

dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto numa 

interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista que 

explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela convicção de que a 

estrutura é virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do 

processo interpretativo. Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, 

não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um 

certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. (CANDIDO, 

2006, p. 12-13). 

Assim, Candido leva em consideração todo o fator externo à obra, inclusive o quesito 

social, o contexto em que a obra foi escrita, e todos os quesitos externos à esta obra ficcional. 

Candido faz uma diferenciação ao falar em sociologia da literatura dizendo que a mesma não 

aborda o “valor da obra”, e sim em uma “preferência estatística por um gênero, o gosto das 

classes, a origem social dos autores, a relação entre obras e as ideias, a influência da organização 

social, economia e política etc.” (CANDIDO, 2006, p.13), já na crítica literária, afirma que se 

analisa o interior das obras, sua organização, constituição e estrutura,  

Tomando o fator social, procuraríamos determinar se ele fornece apenas matéria 

(ambiente, costumes, traços grupais, ideias), que serve de veículo para conduzir a 

corrente criadora nos termos de Lukács, se apenas possibilita a realização do valor 

estético); ou se, além disso é elemento que atua na constituição do que há de essencial 

na obra de arte (nos termos de Lukács, se é determinante do valor estético). 

(CANDIDO, 2006, p. 13-14). 

Candido aponta que fatores externos indicam o foco de aspectos da vida artística e 

literária, e afirma “com efeito, sociólogos, psicólogos e outros manifestam às vezes intuitos 

imperialistas, tendo havido momentos em que julgaram poder explicar, apenas com os recursos 

das suas disciplinas, a totalidade do fenômeno artístico.” (CANDIDO, 2006, p. 21). Candido 

alerta para o que muitos acabam por errar, ou não se atentar, para o foco artístico do texto. 

Candido afirma que não se pode deixar que a preocupação com a obra em si deixe que ultrapasse 



15 
 

os limites do contexto histórico, já que este é fundamental para a compreensão do objeto do 

texto.  

Para ilustrar seu pensamento, Candido toma como exemplo o romance Senhora, de José 

de Alencar, escrito no século XIX, o qual podemos associá-lo à realidade apresentada em 

Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Para fazer aqui uma comparação com as pontuações e 

colocações feitas por Candido, que afirma que o romance apresenta dimensões sociais claras, 

“referências a lugares, modas, uso; manifestações de atitudes de grupo ou de classe; expressão 

de um conceito de vida entre burguês e patriarcal.” Porém, apontá-las seria tarefa de rotina e 

não bastaria para definir, “o caráter sociológico de um estudo.” (CANDIDO, 2006, p.15). 

No entanto, diz Candido ao se referir ao livro Senhora, precisamos refletir que o livro 

em si levanta condições sociais, como o casamento por dinheiro ou nas palavras de Candido, a 

compra de um marido. No caso de Orgulho e Preconceito, por sua vez, vemos algo semelhante 

na história de Austen há o casamento de Lydia e Wickham que apesar de ter sido uma grande 

farsa e ter sido uma situação forçada por Darcy, não deixa de ser um marido que se vende em 

contrato em prol de algumas libras e a quitação de uma dívida, quando pego em flagrante. No 

entanto, aqui diferimos Senhora de Orgulho e Preconceito, de acordo com Candido, já que José 

de Alencar resume o casamento ao caráter de compra e venda enquanto Austen tenta distanciar 

o casamento das relações por interesse como é demonstrado por Elizabeth na obra. Vemos uma 

semelhança entre os romances quando Candido fala que “relações humanas se deterioram por 

causa dos motivos econômicos.” (CANDIDO, 2006, p.16).  

Ao se analisar o livro desta forma considera-se o fator social de forma interiorizada na 

obra, de forma artística, deixando de lado uma sociologia mais marginalizada ou um quesito 

sócio-histórico e levando a uma interpretação da visão social como fator artístico. Assim 

ocorrendo o fenômeno apontado por Candido, no qual o que é externo à obra torna-se interno à 

mesma, e a crítica uma vez sociológica passa a ser somente crítica. 

Entretanto não podemos ter somente uma crítica tal como se havia, uma boa crítica 

deixaria de ter uma visão unicamente sociológica, ou psicológica ou até mesmo linguística, mas 

deve sim ser um misto, capaz de utilizar elementos e criar uma  

(...)interpretação coerente. Mas nada impede que cada crítico ressalte o elemento da 

sua preferência, desde que o utilize como componente da estruturação da obra. E nós 

verificamos que o que a crítica moderna superou não foi a orientação sociológica, 
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sempre possível e legítima, mas o sociologismo crítico, a tendência devoradora de 

tudo explicar por meio dos fatores sociais. (CANDIDO, 2006, p.16).  

O mesmo ocorre em relação a sociologia de acordo com Candido, já que em relação a 

crítica havia-se uma corrente de pensamento estabelecida no século XIX, no qual fazia-se uma 

análise completa da obra literária através dos sistemas sociais e frentes históricas. Entretanto, 

ao lidarmos com sociologia da literatura na atualidade, há o risco de que tanto a sociologia 

quanto a crítica tendam mais a fazer uma análise e acabem por se omitir da verdade. Já outro 

risco seria o pesquisador preterir da “integridade e autonomia da obra” em função da dimensão 

histórica (CANDIDO, 2006, p.17). Candido ainda afirma que, mesmo com a presença da crítica 

moderna, não se pode deixar de lado a sociologia da literatura e nem sequer a história literária, 

e todos os outros estudos que têm como foco de pesquisa fatos sociais da obra.  

Candido elenca tipos de estudo com cunho em sociologia literária, e que variam entre 

sociologia, história e crítica de conteúdo, são seis tipos de estudo: o primeiro deles, seriam 

pesquisas que correlacionam literatura, período, gênero às condições sociais, método 

tradicional dos século XVIII, tinha como principal contraponto a falta de clareza 

entre  perspectivas sociais e obras; já uma segunda categoria de estudo, seria formada por 

estudos do grupo da crítica sociológica ou sociologia da literatura, que ocorrem quando o 

pesquisador tem como propósito investigar em que as obras se refletem ou representam a 

sociedade; o terceiro seria um tipo de estudo voltado à forma como a obra e o público a quem 

essa obra é direcionado se relacionam, apenas voltado para a sociologia; o quarto gênero seria 

o estudo do posicionamento social do autor e de que forma isso se relaciona com sua obra e a 

como entre si eles se relacionam com a sociedade; o quinto seria uma consequência do quarto 

gênero de estudo, que pesquisa a qualidade política tanto das obras quanto dos autores; e por 

sexto e último gênero temos um tipo de estudo voltado à pesquisa de forma a considerar 

conjecturas das origens, ou da literatura ou de gênero. Em todos os gêneros de estudo podemos 

constatar eficácia desde que conduzidos de forma adequada, e não os consideramos como 

padrão para crítica, e sim como padrão histórico-sociológico-literário ou como sociologia da 

literatura, mesmo que cumpra padrões da crítica.  

Há uma inversão de papéis, deixa-se de lado um pouco o foco tanto na obra e passa-se 

a focar mais nos fatores sociais que a compõem, ao mesmo tempo em que tais fatores são 

primordiais aos historiadores e sociólogos se tornam não tão essenciais aos críticos, que tem 

como interesse primordial a interpretação da obra, caso não sejam analisados de acordo com o 

papel que tem dentro da obra. Assim,  
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a literatura, como fenômeno de civilização, depende, para se constituir e caracterizar, 

do entrelaçamento de vários fatores sociais. Mas, daí a determinar se eles interferem 

diretamente nas características essenciais de determinada obra, vai um abismo. 

(CANDIDO, 2006, p.20). 

Candido afirma que precisa-se ter cuidado com o caráter formador e transformador da 

obra frente a realidade, “mesmo quando pretende observá-la e transpô-la rigorosamente, pois a 

mimese é sempre uma forma de poiese.” (CANDIDO, 2006, p.21). Ou seja, confere-se ao autor 

de fantasia liberdade para que ele crie o mundo na obra literária da forma que quiser e bem 

entender, mesmo que orientado pelo universo que o mesmo conhece, ou com auxílio de alguma 

documentação científica. Para que torne sua obra mais atrativa e interessante aos olhos de seu 

público, não é necessário manter-se fiel à realidade, dessa forma cria-se uma ligação de verdade 

no público-alvo, ao mesmo tempo em que torna sua obra mais expressiva, para isso utiliza como 

exemplo, Aluísio de Azevedo em sua obra O homem ao relatar o envenenamento por estricnina, 

apesar de ter buscado por fontes científicas, deu ao veneno características mais artísticas, ao 

estabelecer uma ação mais rápida. Tanto elementos sociais quanto psíquicos são de extrema 

importância quando falamos em análise literária e não se pode realizar a mesma sem os 

relacionar com a estética da obra literária.  

De acordo com Candido, críticos sócio-literários se adaptaram e passaram a fazer uso 

da “interiorização dos dados de natureza social” (CANDIDO, 2006, p.22) dados esses que 

foram transformados em meios de planejamento estético.  

Candido cita Erich Auerbach ao falar da mescla dos processos de pesquisa estilísticos 

com métodos histórico-sociológicos na sociologia. Auerbach, em seu livro Mimesis, publicado 

pela primeira vez em 1946, traz a mimese como imitação ou representação da realidade na 

literatura ocidental, e faz uma análise do que e como ocorre a representação na literatura. Para 

Auerbach a forma de o autor representar está em como a narrativa se desenvolve. Quer dizer, 

não se trata da narrativa da obra, mas sim da realidade expressa na obra, assim a realidade está 

na obra. Auerbach faz uso de um método de análise comparativo, ele analisa a obra sem reduzi-

la ao contexto histórico da época em que foi escrita e nem à trajetória do seu autor, leva em 

conta a dialética da obra sem reduzi-las a esses contextos. O método “estilístico-sociológico” 

rompe com a barreira entre o interno e o externo apresentado por Candido, os fatores sociais 

passam por uma visão estética e nos faz entender as particularidades da obra, sua singularidade 

e autonomia. E acaba por considerar a obra um organismo, discorrendo sobre elementos 
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condicionantes e que a motivam, já que enquanto fator estrutural da obra literária todos os 

elementos são primordiais na pesquisa. 

Seguindo a linha de pensamento de Candido ao tratarmos da liberdade criativa do autor 

e da analise social literária, temos Howard Becker, que em Falando da Sociedade, livro que 

teve sua primeira publicação em 2009, tem um capítulo inteiro dedicado a Jane Austen, faz uma 

análise do romance do ponto de vista social. Começa o capítulo intitulado Jane Austen: o 

romance como análise social, fazendo uma breve introdução ao livro Orgulho e Preconceito 

de Jane Austen, a partir da afirmação feita pela autora na primeira frase do livro, sobre ser “uma 

verdade universalmente reconhecida um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa.” 

(AUSTEN, 2013, p.09). Becker nos mostra logo no começo de seu texto que Austen tem uma 

tese e que irá apresentar seus argumentos, e procura nos mostrar que o romance além de nos 

trazer a história romântica em si, busca analisar as dinâmicas matrimoniais na Inglaterra rural 

do século XIX.  

Becker trata primeiro da diversidade de casamentos, há a existência de problemas em 

sua grande maioria, a começar, ele exemplifica o casamento dos pais de Elizabeth, que apesar 

de terem uma relação muito complicada, “Parece claro, ou pelo menos provável, que o sr. 

Bennet, numa época e num lugar em que os costumes, a família e a organização legal fossem 

diferentes, teria abandonado há muito tempo uma pessoa que o irritasse tanto quanto a sra. 

Bennet.” (BECKER, 2009, p. 232). Então Becker remonta que Orgulho e Preconceito foi 

publicado pela primeira vez no século XIX e nesse período o casamento durava uma vida toda, 

e passava-se direto de solteiro a casado sem paradas no caminho, no máximo havia o status de 

noivado.  

Becker aponta que Austen faz uma análise profunda do matrimônio, salientando as 

diferenças de classes na Inglaterra do século XIX, e para isso levanta até mesmo as diferenças 

entre os ganhos anuais dos Bingley e dos Bennet.  

Becker também leva em consideração o fato de Austen citar o trecho “precisar de uma 

esposa” (AUSTEN, 2013, p.09), para explicitar que não é o que os personagens demonstravam. 

Nem o sr. Bingley, muito menos o Sr. Darcy, o que é reiterado pelo sr. Bennet, conforme citado 

por Becker “O próprio sr. Bingley não demonstra um forte desejo de ter uma esposa, nem dá 

qualquer sinal de que se mudou para a região a fim de encontrar uma, como o sr. Bennet 

salientou para sua ansiosa mulher.” (BECKER, 2009, p. 233). Então Austen nos traz o segundo 
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parágrafo e diz que, mesmo que o homem não possua tais ideais, quando adentra uma 

comunidade, essa “verdade” que ela afirma ser “universalmente reconhecida”, está grudada na 

mente das pessoas que vivem ao redor e ele passa a ser considerado propriedade das famílias. 

Becker então nos diz que, nas duas frases iniciais do livro, Austen foi capaz de construir 

toda sua tese do que tem de ser provado, e a partir daí constrói uma análise do que são as 

relações de matrimônio e costumes na Inglaterra rural do século XIX, nos grupos sociais mais 

abastados. 

Becker afirma que só porque pessoas são casadas não quer dizer que elas devam se dar 

bem, e volta a fazer uma análise dos casamentos 

só porque as pessoas são casadas não deveríamos pensar que combinam bem entre si 

ou se sentem felizes com o resultado. Não é o que está em jogo no casamento, embora 

muitos dos participantes possam desejar isso; o casamento assume de fato uma grande 

variedade de formas, dependendo das circunstâncias das partes envolvidas; até há 

casamentos que vêm a se revelar não verdadeiros, como Lydia, a leviana irmã mais 

moça de Elizabeth, descobre quando foge com o soldado Wickham. (BECKER, 2009, 

p. 233-234) 

Becker, não deixa de ressaltar que Jane Austen é uma romancista, autora de ficção, e 

que ela traz à tona uma série de características de uma Inglaterra rural do século XIX, e para 

tanto nos descreve “costumes de corte e casamento de seus habitantes, à medida que seus 

personagens os encenam num contexto de leis e costumes fortemente influenciado por 

gradações complexas de classe e fortuna.” (BECKER, 2009, p. 234). Tais costumes, por 

exemplo, podem ser presenciados no caso das meninas Bennet, que teriam de se casar caso 

quisessem ter uma condição de vida boa após a morte de seu pai, o sr. Bennet.  

Além de analisar o casamento dos pais de Elizabeth, analisa também o casamento de 

Charlotte Lucas e sr. Collins, que teriam se casado por conveniência, Charlotte em função de 

sua idade e receio de não encontrar uma outra pessoa, e o sr. Collins porque precisava que o 

alguém o acompanhasse nos compromissos do clérigo e para se apresentar como homem casado 

frente a Lady Catherine. Becker fala do casamento por interesse de Wickham com Lydia, que 

pretendia abandoná-la e encontrar uma mulher mais rica, no entanto, Darcy os encontrou antes 

e obrigou-os a se casarem. Como bons modelos temos os tios de Elizabeth, os Gardiner, e 

acredita que será o mesmo destino da relação de Elizabeth e Darcy. Eles são na verdade um 

exemplo para as meninas Bennet, “um modelo constante de casamento entre iguais que se 

amam e respeitam um ao outro.” (BECKER, 2009, p. 238). 
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Becker aborda a forma como elementos externos podem interferir nas relações do 

casamento e afirma que Orgulho e Preconceito é uma “etnografia da situação local de 

acasalamento e casamento.” (BECKER, 2009, p. 238). No entanto, concomitantemente, por 

mais que queiramos acreditar em tudo o que Jane escreveu de forma cirúrgica e científica, não 

podemos nos ater a tal fato desta maneira, já que Orgulho e Preconceito de Jane Austen é um 

romance ficcional, e que por mais que Jane tenha escrito sobre o que conhecia, ela ainda 

inventou tudo aquilo, a história se trata de um romance, uma obra de ficção. Mesmo assim, 

afirma que os romances podem sim ser fontes ricas de material de pesquisa,  

romances realistas da vida social com frequência oferecem uma alternativa a um tipo 

interessante semelhante de análise sociológica -- alternativa que apresenta mais 

detalhes dos processos envolvidos e mais acesso ao pensamento rotineiro das pessoas 

envolvidas. (BECKER, 2009, p. 242) 

Enfim Becker diz que Jane prova sua tese de que sua verdade universal estava na 

verdade correta, o Sr. Bingley e o Sr. Darcy acabam por comprovar a tese exposta por Jane nos 

dois primeiros parágrafos do livro,  

vemos que o sr. Bingley, o solteiro elegível que provocou sua generalização sobre 

homens solteiros, na verdade, precisava de uma esposa, assim como seu amigo, o sr. 

Darcy embora nenhum dos dois estivesse cônscio de sua necessidade. E, ao encontrar 

e desposar suas mulheres, eles mostraram que foram, de fato, a legítima propriedade 

de duas das filhas das famílias locais.  (BECKER, 2009, p. 243) 

Becker fundamentalmente fala sobre o casamento e a forma como ele é representado no 

romance de Jane Austen, de que forma as relações maritais se dão e como os aspectos externos 

interferem nessas relações. 

Partindo da ideia e dos conceitos apresentados aqui por Becker e Candido pretendo 

abordar de que forma a relação entre casamento, dinheiro, questões monetárias e sociais são 

analisados por Jane Austen em Orgulho e Preconceito relacionando-as com a forma como José 

de Alencar tem a mesma abordagem em seu romance publicado à mesma época, mas de um 

ponto de vista de um autor brasileiro e homem, em seu romance Senhora. 
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3. ORGULHO E PRECONCEITO DE JANE AUSTEN 

Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775, em Steventon, Hampshire, área rural 

inglesa, filha de George Austen, um reverendo, que também mantinha um internato para 

garotos, e Cassandra Leigh Austen, que tinha como papel principal cuidar dos filhos, da casa, 

das refeições, das roupas, do internato, da horta, de todo o serviço doméstico, e que exigia 

habilidades manuais e domésticas. Austen cresceu rodeada por seis irmãos, e uma irmã mais 

velha Cassandra, que tinha como confidente, e com quem trocava inúmeras cartas, que hoje se 

tem o conhecimento. Apesar de ser de uma classe social refinada e educada, não tinham muito 

dinheiro. 

Em 1783, Austen e Cassandra foram enviadas a uma escola, Jane na época, com apenas 

sete anos e Cassandra com dez. Ao inscrever as filhas numa escola, Cassandra Leigh Austen 

esperava que as filhas retornassem mais “refinadas/educadas". Enquanto seus irmãos 

estudavam matemática, história e podiam estudar outros campos do conhecimento, Austen e 

Cassandra estavam limitadas a habilidades domésticas, como costurar, ou tocar piano. No 

entanto, ao mesmo tempo em que algumas escolas eram boas, outras nem tanto, e no período 

em que estiveram em tal ambiente tanto Jane quanto Cassandra adoeceram, e logo após 

melhorar o suficiente para viajar de volta para casa sua mãe as retirou da escola. Entre 1785 e 

1786 frequentaram um internato, mas foi por um curto período de tempo, após deixar o internato 

Austen nunca mais recebeu nenhum tipo de educação formal. 

O reverendo tinha uma grande biblioteca, assim sua filha logo tornou-se uma ávida 

leitora de romances. Para Austen, que escreveu em uma de suas cartas, se um livro é bem escrito 

ela sempre o achava curto demais. Foi em meio as suas leituras que Austen encontrou, por 

exemplo, o título do livro Orgulho e Preconceito no livro Cecília, de Fanny Burney, do qual a 

autora gostava, estava a frase: "A combinação de toda essa situação (...) desafortunada foi o 

resultado do ORGULHO e do PRECONCEITO.” (REEF, 2014. p.47). 

Entre 1787 e 1793 Austen “escreveu contos, cenas dramáticas, romances curtos e um 

relato criativo da história da Inglaterra. (...) Escritos para entreter a família, a jovem Austen 

caçoava dos costumes e dos fatos extraordinários que aconteciam com muita frequência nos 

romances.” (REEF, 2014. p.50) 

Em 1790, aos catorze anos, escreve o romance epistolar Amor e Amizade, e junto com 

outros escritos, durante o mesmo período se chamam Juvenilia.  
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Já entre 1795 e 1799 escreveu as primeiras versões do que se tornariam Razão e 

sensibilidade, Orgulho e preconceito e Northanger Abbey.  

Aos 20 anos, em meados de 1795, Austen conhece Tom Lefroy, em uma carta escrita a 

Cassandra, Austen pede para a mesma “imaginar ‘tudo de mais reprovável e chocante no jeito 

de dançar e de sentarmos juntos’.” (REEF, 2014, p. 64). Esta carta data de 09 de janeiro de 

1796, e é o registro mais antigo de correspondência da autora, que escapou da destruição. 

Austen voltou a escrever a Cassandra poucos dias depois, dizendo que esperava receber um 

pedido de casamento, no entanto o pedido não chegou, a família de Tom Lefroy acreditava que 

o mesmo merecia mais, que ele merecia uma noiva de com mais posses, então adiantaram sua 

ida à Londres, Tom Lefroy era filho de um oficial do oficial do exército, e as posses da esposa 

garantiriam luxo e a fariam subir na escala social. Em 1797 Anne Lefroy, apresenta a Jane o 

reverendo Samuel Blackall em 1797, no entanto Austen permaneceu indiferente frente “aos 

encantos do reverendo.” (REEF, 2014, p. 67). 

Em maio de 1799 Austen e sua mãe recebem um convite de Edward e Elizabeth, para 

irem até Bath, depois de sua visita planejou um romance ambientado na cidade, “uma história 

de humor sobre uma garota de imaginação fértil que lê romances góticos" (REEF, 2014, p. 85). 

Assim que retornaram a Steventon retomou a escrita, o livro idealizado em Bath seria Susan, e 

o até então, romance epistolar Elinor e Marianne é reescrito para uma narrativa tradicional e 

direta e tem seu título alterado para Razão e Sensibilidade. 

Entre 1800 e 1801 a família Austen decide se mudar para Bath, num primeiro momento, 

uma Austen contrariada, tem de ir junto, já que ainda dependia de seus pais, por ser uma mulher 

solteira e sem rendimentos. Algum tempo depois, passa a aceitar a mudança como vemos numa 

carta escrita a Cassandra “Já vivemos tempo suficiente nesta vizinhança” (REEF, 2014, p.88).  

Em 02 de dezembro de 1802, Harris Bigg-Wither propõe Jane Austen em casamento, 

Harris era um homem jovem, e era o herdeiro da família Wither, ao se casar com ele Austen 

não haveria de preocupar-se com dinheiro, e poderia chamar Cassandra para viver com eles na 

propriedade da família, quando Harris a herdasse do pai. No entanto, ao acordarem na manhã 

seguinte, Austen pediu para conversar com Harris, e desfez o noivado. Austen nunca mais teve 

outro pedido de casamento. 
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Em 1803, com o auxílio de um amigo advogado, conseguiu vender o romance Susan 

por 10 libras à uma editora londrina e que prometeu que iria publicá-lo em breve, o que não 

ocorreu.  

Em 21 de janeiro de 1805 a vida de Austen é marcada pela morte de seu pai. Depois 

disso, Jane, a mãe e Cassandra deixam Bath, se mudam algumas vezes até se estabelecer em 

Southamptom em 1806. Em julho de 1809 elas se mudaram novamente, dessa vez para Chawton 

Cottage, onde passam a morar em um chalé de seis quartos, dois andares e duas salas.  

Jane encaminha o romance Razão e Sensibilidade ao editor Thomas Egerton, que não 

se mostrou disposto a correr o risco de publicar uma autora desconhecida, e pediu que Austen 

arcasse com os custos. Henry (seu irmão) e Eliza (sua cunhada) a ajudaram. Em março de 1811, 

Austen ficou hospedada em sua residência conferindo as primeiras páginas do livro. Já em 

outubro de 1811, Razão e Sensibilidade é publicado de forma anônima em três volumes. Em 

meados de 1813, “Egerton havia vendido todos os exemplares de ‘Razão e Sensibilidade’” 

(REEF, 2014, p. 128), o que gerou certa independência financeira para a autora. Egerton fica 

surpreso com o sucesso com as vendas de Razão e Sensibilidade e decide pagar cento e dez 

libras por Orgulho e Preconceito, que é lançado em janeiro de 1813.  

Ao mesmo tempo em que lança Orgulho e Preconceito, Austen começa a trabalhar em 

Mansfield Park, até publicá-lo em maio de 1814. Embora ambos os livros tenham sido 

publicados com pouco tempo de diferença, eles são bastante distintos, e foram escritos em 

períodos distintos da vida da autora. O primeiro tem um viés mais cômico e ácido, bastante 

divertido e, com personagens mais leves e da juventude da autora. Já o segundo é um livro mais 

sério, e transmite do começo ao fim uma Jane Austen mais velha. Em seis meses, a primeira 

edição de Mansfield Park se esgota, e Thomas Egerton não reimprime uma nova leva de 

volumes. Henry decide então levar o próximo livro da irmã para John Murray, um outro editor, 

que compra os direitos de Mansfield Park, Emma e Razão e Sensibilidade. Henry então adoece 

e Jane toma a frente nas negociações.  

Austen passara a trabalhar em Emma, que é publicado em dezembro de 1815, tal livro 

leva uma dedicatória quase que a contragosto da autora ao Príncipe Regente. Jane escreveu 

praticamente o mínimo que podia, não deixando outra escolha ao editor a não ser reescrevê-la.  
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E, então, em fevereiro de 1816 uma nova edição de Mansfield Park é lançada. Com isso, 

Austen consegue o valor para recuperar o manuscrito Susan que nunca foi publicado, ela o 

revisou, mudou o nome de sua heroína para Catherine, no entanto o mesmo permaneceu 

guardado até a morte da autora. No mesmo período Austen, começa a se sentir mal, no entanto 

recusa-se a acreditar que está doente.  

Ainda em 1815 começa a escrever Persuasão, ainda sob o nome de The Elliots, no 

entanto só o termina em julho de 1816, após reescrever os capítulos finais. Começa a escrever 

um novo romance, chamado The Brothers, mas para por se sentir doente demais. Tanto ele 

quanto Northanger Abbey são publicados em 1817 ano da morte da autora, pelo irmão Henry 

Austen.  No começo de 1817 ela ainda inicia Sanditon, mas não consegue finalizar, por conta 

de seu estado de saúde. Em uma das cartas trocadas com Cassandra, diz que está impossível de 

escrever, deixando-o inacabado. 

Em abril, Jane Austen escreve seu testamento e deixa tudo o que tem ou que vier a ter 

posteriormente a Cassandra, cinquenta libras para Henry, mais as custas do funeral, mais 50 

libras para Madame Bigeon, que foi uma criada na casa de Henry. 

Austen faleceu em 1817, no dia 18 de julho em Winchester, do que hoje é considerado 

doença de Addison, (em que as glândulas adrenais não atuam de forma correta, o que resulta 

em uma deficiência de hormônios), para onde foi levada para realizar tratamento. O corpo de 

Jane ficou exposto durante seis dias em College Street. E somente é enterrada em 24 de julho, 

na Catedral de Winchester. Henry Austen, foi quem escreveu as palavras gravadas em sua 

lápide, “a benevolência de seu coração, a doçura de seu temperamento e seus extraordinários 

dotes mentais” (REEF, 2014, p. 196). Em 1870 James Edward Austen-Leigh, sobrinho de 

Austen, filho de seu irmão James, publica A Memoir of Jane Austen, a primeira biografia 

publicada de Jane, baseada nas memórias de família e nas cartas que restaram. No mesmo ano 

da publicação do livro de James Edward uma placa nova foi colocada no lugar, identificando-

a como escritora e os escritos bíblicos: “Abriu a boca com sabedoria e a lei da clemência estava 

em sua língua.” (Provérbios 31:26), foram adicionados. 

Jane escreveu cerca de três mil cartas que foram perdidas, queimadas, rasgadas ou até 

mesmo jogadas fora sobrando apenas cento e sessenta. As cartas que restaram foram publicadas 

no livro Jane Austen’s Letters, editado por Deirdre Le Faye e publicado pela Oxford University 

Press em 1955. 
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Austen deixou dois livros terminados e que não foram publicados antes de sua morte, 

eles foram publicados em dezembro de 1817. Um deles, o antigo Susan foi renomeado, e 

publicado sob o título de A Abadia de Northanger. O segundo deles, a princípio chamado de 

The Elliots, é publicado sob o título de Persuasão. 

Os livros de Austen foram publicados de forma anônima, sob o pseudônimo de “by a 

Lady”. Sua obra será entre inúmeras gerações e mesmo com a passagem dos séculos, continua 

a inspirar ao retratar mulheres fortes, inteligentes e perspicazes que são o que caracterizam e 

popularizam suas histórias cada vez mais. Seu livro de maior sucesso entre o público em geral 

é Orgulho e Preconceito, o qual temos o emblemático primeiro parágrafo “É uma verdade 

universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de esposa” (AUSTEN, 

2013, p.09), o seu contexto se dá através do meio que a autora conhece, o universo doméstico, 

na Inglaterra rural e como se dão os casamentos como relação de interesse.  

Jane Austen escreveu sobre o tipo de gente que ela conhecia bem, ladies e gentlemen 

da Inglaterra rural. A trama é confinada ao âmbito da vida familiar, dos círculos das 

amizades, dos galanteios e casamentos. Seus romances oferecem aos leitores ‘breves 

impressões da verdade humana, breves lampejos de uma visão inabalável, breves 

golpes de mestre da imaginação’ declarou o romancista norte-americano Henry 

James. (REEF, 2014, p. 19-20). 

Os direitos da mulher nos séculos XVIII e XIX eram poucos, e o que se esperava para 

elas era que se casassem, o casamento era sinônimo de “respeito social e sobrevivência 

material”, para Reef, e se daria basicamente de forma econômica, assim escolher o companheiro 

correto estaria diretamente ligado a questão muito mais financeira do que amorosa. O papel da 

mulher se dá basicamente na vida familiar, e as relações sociais eram estabelecidas nos lares, o 

que é retratado por Austen. Jane Austen retrata um universo literário em que, de acordo com 

Reef, dinheiro e classe social, transformam alguns cidadãos melhores que outros, universo este 

em que esteve inserida. “Não recebeu quase nenhuma educação formal e nunca se aventurou 

fora dos limites de um pequeno condado da Inglaterra. A escritora encontrou ali uma rica fonte 

de inspiração para sua ficção.” (REEF, 2014, p. 23). 

 

3.1 ORGULHO E PRECONCEITO: UM PANORAMA GERAL DA OBRA 

O livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen conta a história de Elizabeth Bennet, uma 

jovem de 20 anos, a segunda de cinco filhas, a preferida de seu pai, a mais inteligente das irmãs, 
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dona de uma personalidade forte e comportamento irônico, e Fitzwillian Darcy, um jovem de 

28 anos, a princípio descrito como um homem orgulhoso, arrogante, e superior, com um alto 

status social, que coloca ainda mais em questão seu caráter, já que as pessoas questionam sua 

forma de ser por conta da sua condição social, e de que maneira eles lidam para deixar de lado 

suas diferenças superar isso em prol de seu amor. O enredo gira em torno, além de Elizabeth e 

Darcy, o Sr. e a Sra. Bennet, que são casados e pais de cinco filhas, dentre elas Elizabeth. O Sr. 

Bennet é inteligente, culto e não aprova as ações e comportamentos da esposa, a Sra. Bennet, 

que tem um comportamento inadequado e impróprio, que geralmente envergonham Elizabeth 

e Jane, pouco inteligente, costuma reclamar dos nervos. Temos também as irmãs de Elizabeth, 

Jane Bennet, a mais velha, considerada a mais bela jovem, é doce e gentil; temos então Mary 

Bennet, culta, prefere o hábito da leitura à costura, tem uma personalidade amena; Kitty e Lydia 

Bennet, tem 17 anos e 15 anos respectivamente, são extremamente teimosas e tolas, Lydia é a 

querida da mãe. Austen nos apresenta também a Sr. Bingley, um jovem de 22 anos, detentor de 

grandes posses que acaba de se mudar para Netherfield, muito bonito e carismático; e sua irmã, 

Caroline Bingley, de difícil temperamento, e que tinha interesses em Darcy. Lady Catherine, é 

a tia de Darcy, uma mulher rica e poderosa, que é contra o relacionamento de Darcy com 

Elizabeth.  

A história tem início quando o Sr. Bingley, um jovem rapaz de muitas posses, aluga a 

casa Netherfield, o que deixa a Sra. Bennet em estado de euforia com a possibilidade de se casar 

uma de suas cinco filhas com tal rapaz, já que ele é possuidor de grande poder aquisitivo, e os 

Bennet não tiveram filhos homens para herdarem suas posses e terras, sendo assim as filhas 

teriam de arrumar bons casamentos para ter um alto padrão de vida após a morte do Sr. Bennet. 

As jovens Bennet conhecem o Sr. Bingley num baile, em que ele estava acompanhado 

de sua irmã e do amigo, Sr. Fitzwilliam Darcy.  O Sr. Bingley, agrada a todos, não só pela 

aparência, mas pela forma de se portar e logo se envolve com uma das meninas Bennet, Jane, 

a mais velha delas, pela qual se encanta profundamente. Já o Sr. Darcy, ainda mais bonito e 

com ainda mais posses que o Sr. Bingley, traz a princípio um ar de soberba, mais arrogante e 

superior, ainda mais ao se recusar chamar Elizabeth Bennet para dançar e a mesma ouvi-lo dizer 

ao Sr. Bingley sobre ela: “É suportável, mas não bonita o bastante para me animar” (AUSTEN, 

2013, p.17). O que Elizabeth não esperava é que ele julgou sua aparência precipitadamente, e 

após tal ato passaria a achar que seu rosto “excepcionalmente inteligente graças à bela expressão 

de seus olhos negros” (AUSTEN, 2013, p.29). Jane é convidada para visitar as irmãs do Sr. 
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Bingley, no entanto, ao ir, adoece e tem de passar algum tempo lá para se convalescer, Elizabeth 

preocupada com a saúde da irmã, vai encontrá-la na casa dos Bingley e permanece lá até que 

Jane esteja melhor e elas possam voltar juntas para casa. Durante todo o período de hospedagem 

na casa, foi duramente criticada pelas irmãs do Sr. Bingley por seu comportamento, já Darcy 

se mostra cada vez mais interessado por sua personalidade.  

Ao retornarem à residência dos Bennet, a família recebe a visita do Sr. Collins, primo 

do Sr. Bennet, um jovem de 25 anos que está destinado a herdar todas as posses do Sr. Bennet, 

já que ele não tem filhos homens, devido a tal situação o Sr. Collins decide pedir a mão de 

Elizabeth em casamento, no entanto tal proposta é prontamente recusada por Elizabeth, que o 

acha prepotente, interesseiro e até mesmo patético. O Sr. Collins acaba por casar-se com 

Charlotte Lucas, amiga de Elizabeth. Durante o mesmo período Elizabeth conhece o oficial do 

exército George Wickham, um conhecido de infância de Darcy, e por quem ela sente atração, 

logo acabam por se tornar amigos, entretanto ele tenta ludibriá-la com uma história de que 

Darcy o teria excluído do testamento do pai, que havia deixado posses para Wickham que era 

seu afilhado, o que aumenta o desprezo de Elizabeth por Darcy. 

O Sr. Bingley deixa a cidade inesperadamente, sem que nada seja dito a Jane, e retorna 

para Londres. Elizabeth suspeita que Darcy e a irmã de Bingley estejam envolvidos para separá-

lo de Jane Bennet em função de sua posição social.  

Darcy pede Elizabeth em casamento e declara seu amor por ela, no entanto, a relação de 

Sr. Darcy e Elizabeth é permeada por uma série de sentimentos bastante intensos, muita atração, 

preconceito, raiva e paixão, que não o deixam esquecer seu status social inferior. Elizabeth 

recusa imediatamente e o acusa de acabar com as chances de Jane Bennet com o Sr. Bingley, 

além de o acusar também de ter desfeito das vontades de seu próprio pai em relação à herança 

que supostamente deveria ser deixada à Wickham. Após tal situação Darcy escreve uma carta 

para Elizabeth, admitindo que interveio no relacionamento entre Jane e Sr. Bingley, e esclarece 

que Wickham estava mentindo, Elizabeth então se dá conta de quem Wickham é, Darcy conta 

que ele teria tentado seduzir a irmã de Darcy, Georgiana. Elizabeth demora um certo tempo, 

mas acaba por desfazer-se de suas primeiras impressões de Darcy. 

Elizabeth recebe um convite para viajar com os tios o Sr. e a Sra. Gardiner, e acaba por 

ir. Durante a viagem a tia decide que quer conhecer Pemberley, propriedade de Darcy, Elizabeth 

concorda em ir somente após saber que Darcy está viajando, no entanto o mesmo logo retorna, 
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e é surpreendido por ter Elizabeth em sua residência. Um ponto que surpreende Elizabeth é que 

ela encontra um Darcy mudado, e bastante hospitaleiro.  

Na família Bennet, Lydia foge com Wickham, o que acabaria com o nome das irmãs 

Bennet e colocaria em risco sua reputação, eles logo são localizados e convencidos a casarem-

se. Elizabeth passa a suspeitar de que Darcy está envolvido em encontrar a irmã e no casamento 

de Lydia e Wickham. O Sr. Bingley volta a Netherfield e logo pede Jane em casamento.  

Lady Catherine, tia de Darcy, pede para que Elizabeth nunca se case com Darcy, já que 

tem como plano casá-lo com sua filha, acusando Elizabeth de não pertencer à mesma classe 

social de Darcy, de não serem iguais, Elizabeth nega o pedido de Lady Catherine irritada. Ao 

saber disso, Darcy decide repetir o pedido de casamento a Elizabeth que por sua vez aceita a 

proposta, deixando todos surpresos com sua resposta. Jane Austen que é sempre tão detalhista 

ao narrar os fatos e acontecimentos do livro, dessa vez deixa a cargo de nossa imaginação, e é 

breve ao nos descrever a forma como Elizabeth muda seus sentimentos sobre Darcy aceitando 

seu pedido de casamento.  

 

3.2 UMA ANÁLISE DOS CASAMENTOS E DO MERCADO MATRIMONIAL EM 

ORGULHO E PRECONCEITO 

Jane Austen inicia Orgulho e Preconceito nos dando uma boa ideia da temática que irá 

abordar em seu livro. Assim que iniciamos a leitura, fica claro que o casamento e as questões 

monetárias e sociais são de extrema importância à obra, às quais a autora faz duras críticas ao 

longo de todo o livro, e nos deixa claro o seu posicionamento contra o casamento como relações 

monetárias e por interesse. Comecemos a análise pelo primeiro parágrafo do livro em que Jane 

nos diz: 

É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico 

precisa de esposa. Por menos conhecidos que sejam os sentimentos ou as ideias de tal 

homem ao entrar pela primeira vez em certo lugarejo, tal verdade está tão bem 

arraigada na mente das famílias que o rodeiam, que ele vem a ser considerado 

propriedade legítima de uma ou outra de suas filhas. (AUSTEN, 2013, p.09). 

Este primeiro parágrafo remonta à ideia de que o homem solteiro e rico na sociedade 

rural inglesa no século XIX tinha uma importância econômica muito grande quando se tratava 
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do mercado de casamentos, já que bons casamentos à época seriam aqueles com homens que 

tivessem um bom potencial de capital. Isso nos mostra o quanto a instituição do casamento 

atraia a atenção não apenas das moças em idade de casamento, mas também de seus pais e 

familiares. 

Austen trata da lei do morgadio, na qual todos as propriedades de uma família após a 

morte de seu titular, eram indivisíveis e inalienáveis, e passavam automaticamente ao herdeiro 

homem consanguíneo mais próximo do titular da propriedade, fazendo com que as propriedades 

permanecessem na mesma família através das gerações. Diz a sra. Bennet ao sr. Bennet “a pior 

coisa do mundo será ver esta propriedade retirada de suas filhas; e tenho certeza de que, se eu 

fosse você, há muito teria tentado fazer algo a esse respeito.” (AUSTEN, 2013, p.68-69), 

discordando abertamente do morgadio. E, assim, “continuou a queixar-se amargamente da 

crueldade de se retirar a propriedade de uma família de cinco filhas, em favor de um homem 

com quem ninguém se importava.” (AUSTEN, 2013, p.69). O morgadio é o principal 

responsável por mover a sra. Bennet a buscar bons casamentos para as filhas, pois elas não 

serão possuidoras de nenhuma herança potencialmente grande, já que quem herdará a 

propriedade dos Bennet será o sr. Collins, o parente homem mais próximo do sr. Bennet, que 

por sua vez usa esse argumento ao pedir Elizabeth em casamento. Prestes a ir à casa dos Bennet, 

o sr. Collins traça um plano, 

Tendo agora uma boa casa e excelente renda, pretendia, casar-se; e, ao buscar 

reconciliar-se com a família de Longbourn, tinha em mira uma esposa, pois pretendia 

escolher uma das filhas, se as achasse tão belas e simpáticas como ouvira dizer. Tal 

era o plano de compensação - de expiação - por herdar a propriedade do pai delas; e 

julgou que se tratasse de um projeto excelente, muito legítimo e prático, além de 

generosíssimo e desinteressadíssimo de sua parte. (AUSTEN, 2013, p.77). 

Com a chegada do sr. Collins à residência dos Bennet e ao tomar conhecimento de seu 

plano, a sra. Bennett passa a apoiá-lo quanto ao pedido, no qual ao realizá-lo, o sr. Collins 

apresenta os motivos pelos quais Elizabeth deve casar-se com ele e apresenta valores aos quais 

ela terá direito após o falecimento do pai.  

A questão é que, como de fato herdarei, esta propriedade após a morte do seu honrado 

papai (que, porém, talvez ainda viva por muitos anos), não conseguiria consolar-me 

se não me resolvesse escolher uma esposa dentre suas filhas, para que o prejuízo delas 

seja o menor possível, quando o melancólico evento tiver lugar - o qual, todavia, como 

já disse, pode demorar ainda muitos anos. Foi esse o meu motivo, querida prima, e 

tenho certeza de que não me diminuirá a seus olhos. E agora nada mais me resta além 

de garantir-lhe com as mais entusiásticas palavras de violência de minha paixão. 

Infinita é a minha indiferença à riqueza, e não farei nenhuma exigência neste sentido 

ao seu pai, pois tenho plena consciência de que ele não poderá satisfazê-la e de que 

tudo que a senhorita tem de direito são mil libras a quatro por cento, as quais não serão 
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suas até a morte de sua mãe. Sobre esse ponto, portanto, meu silêncio será total; e a 

senhorita pode ter certeza de que nenhuma repreensão pouco generosa passará por 

meus lábios quando estivermos casados. (AUSTEN, 2013, p.113). 

Elizabeth Bennet é contra o casamento com cunho monetário, como relação de interesse, 

e defende as relações com afeto e o casamento por amor, deixando claro o seu posicionamento 

frente ao casamento e com isso recusa o pedido de casamento feito por sr. Collins,  

Desejo que o senhor seja muito feliz e bem rico e, ao recusar a sua mão, faço tudo o 

que está em meu alcance para impedir o contrário. Ao me pedir em casamento, o 

senhor satisfez a delicadeza dos sentimentos que tem para com a minha família, e 

poderá tomar posse da propriedade de Longbourn, quando a hora chegar, sem ter 

motivos para se recriminar. O assunto pode ser considerado, portanto, como 

definitivamente encerrado. (AUSTEN, 2013, p.114). 

Há a insistência por parte do sr. Collins, com a explicação de que seria apenas algo que 

as mulheres fazem, para que os homens continuem insistindo, afirmando ainda que Elizabeth 

não iria receber outra proposta de casamento. Sr. Collins explana sobre o dote que a família 

teria de pagar ao futuro marido, mas que estaria disposto a abrir mão por Elizabeth, levantando 

a questão de que não somente o casamento seria uma mercadoria, mas a mulher também o seria, 

estabelecendo-lhe um preço. Na visão de Collins ainda, a situação econômica em que Elizabeth 

se enquadra é tão relevantemente baixa que deixa de evidenciar outras características dela, nas 

quais se ela tivesse um capital elevado seriam muito mais proveitosas e não tão vãs.  

A senhorita deve dar-me vênia, querida prima, para que eu possa crer que a sua recusa 

da minha proposta não passe de palavras ao vento. As minhas razões para crê-lo são, 

em suma, as seguintes: não me parece que a minha mão seja indigna de aceitação ou 

que o padrão de vida que possa oferecer seja nada menos do que desejabilíssimo. 

Minha situação na vida, minhas relações com a família De Bourgh e meu parentesco 

com a senhorita deve levar em consideração que, apesar de seus múltiplos e variados 

atrativos, não é de modo algum certo que receba algum dia outra oferta de casamento. 

Seu capital é tão desgraçadamente pequeno que muito provavelmente tornará vãos 

todos os efeitos dos seus encantos e de suas sedutoras qualificações. Como devo, 

portanto, concluir que a senhorita não está falando sério ao rejeitar-me, prefiro 

retribuir a recusa ao seu desejo de aumentar o meu amor pela incerteza, de acordo 

com a prática corriqueira das mulheres elegantes. (AUSTEN, 2013, p.115). 

E Elizabeth volta a negar-lhe o pedido o garantir que, 

Posso garantir-lhe, senhor, que não tenho nenhuma pretensão a esse tipo de elegância 

que consiste em perturbar um homem de respeito. Prefiro receber o elogio de ser 

considerada sincera. Agradeço-lhe mil vezes pela honra que me fez com sua proposta, 

mas para mim é absolutamente impossível aceitá-la. Meus sentimentos me impedem 

de fazer isso. Posso falar mais francamente? Não pense que eu seja uma mulher 

elegante com intenções de atiçá-lo, mas uma criatura racional que fala do fundo do 

coração. (AUSTEN, 2013, p.115). 
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Austen denuncia assim que a uma condição econômica menos abastada pode interferir 

nas relações matrimoniais que uma jovem pode vir a ter, portanto Elizabeth tende a valorizar 

mais as relações afetivas e um casamento por amor, ante à um casamento por interesse e uma 

fortuna através do casamento. 

Charlotte Lucas já tem um pensamento diferente do da amiga, primeiro podemos 

constatar isso numa frase na qual afirma “A felicidade no casamento é questão de pura sorte” 

(AUSTEN, 2013, p.29), e confirmamos tal posicionamento também em,  

Sem ter em alta conta nem os homens nem o matrimônio, o casamento sempre foi seu 

objetivo; era o único futuro para uma moça bem-educada, de pequena fortuna, e, ainda 

que não fosse certo que trouxesse a felicidade, devia ser a mais agradável proteção 

contra a necessidade. Ela conseguira essa proteção; e aos vinte e sete anos de idade, 

sem nunca ter sido bonita, percebia quanta sorte tivera. (AUSTEN, 2013, p.129-130). 

E na fala de Charlotte na qual ela afirma: 

Quero apenas um lar decente; e, considerando o caráter, as relações e a situação 

financeira do sr. Collins, estou certa de que as minhas possibilidades de ser feliz com 

ele são tão razoáveis quanto as da maioria das pessoas que chegam à condição 

matrimonial. (AUSTEN, 2013, p.132). 

E, em um diálogo estabelecido entre Elizabeth e Jane, no qual o relacionamento entre o 

sr. Collins e Charlotte é assunto, Jane diz:  

Considere a respeitabilidade do sr. Collins e o caráter firme e prudente de Charlotte. 

Lembre-se de que ela pertence a uma família numerosa; de que, quanto ao dinheiro, é 

um casamento muitíssimo desejável; e esteja disposta a acreditar, para o bem de todos, 

que talvez ela sinta alguma consideração e estima por nosso primo. (AUSTEN, 2013, 

p.140). 

Para Charlotte o casamento com o sr. Collins era visto como uma forma de segurança, 

uma forma de não ser um peso para sua família, e conseguir uma vida confortável 

economicamente falando. 

Outro exemplo de personagem que pretende se beneficiar com um matrimônio por 

interesse, é o sr. Wickham. Em um diálogo entre Elizabeth e a sra. Gardiner, Elizabeth informa 

a tia que o sr. Wickham estaria se envolvendo com uma moça que teria recebido uma herança 

de dez mil libras, e questionava a tia sobre o ponto de vista do interesse relacionado a questões 

matrimoniais. 

Por favor, querida titia, qual é a diferença, no que se refere a questões matrimoniais, 

entre o interesse e o motivo prudente? Onde acaba a prudência e começa a avareza? 

No último Natal, você temia que ele se casasse comigo, porque seria imprudente; e 
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agora, porque ele está tentando conquistar uma moça com apenas dez mil libras, você 

o chama de interesseiro. (AUSTEN, 2013, p.158). 

Wickham antes mesmo disso acontecer já havia tentado seduzir Georgiana, a irmã do 

sr. Darcy, e tentado convencê-la a fugir com ele para fazer com que se casasse com ele, parte 

por interesse em seu patrimônio, parte para vingar-se de sr. Darcy, conforme explica o sr. Darcy 

a Elizabeth em uma carta: 

ele se empenhou em convencer Georgiana cujo coração carinhoso conservara uma 

viva recordação das gentilezas que ele lhe fizera quando criança, a se crer apaixonada 

por ele e a consentir em uma fuga. Ela só tinha quinze anos na época, o que lhe serve 

de desculpa; (...) O principal objetivo do sr. Wickham era, sem dúvida, o dinheiro de 

minha irmã, que monta a trinta mil libras; mas não posso deixar de crer que a 

esperança de vingar-se de mim era também um forte incentivo. (AUSTEN, 2013, 

p.203-204). 

Ainda que com duras críticas às relações matrimoniais por interesse e sem afeto nem 

amor e por razões econômicas, o casamento é sem dúvidas uma instituição da época, a fuga de 

Lydia com o sr. Wickham sem serem casados colocam em xeque uma série de costumes, 

incluindo a moral, a honra e a virtude da jovem, assim como o do resto de toda a família, já que 

tudo se pauta frente a uma moral social e religiosa de uma sociedade que julga tal ato com 

severidade. Ao presumir que houve a violação da virtude de Lydia, com a execução de relações 

sexuais, um dote é oferecido ao sr. Wickham para que o casamento seja realizado e a honra da 

família preservada. O sr. Gardiner informa ao sr. Bennet do dote oferecido ao sr. Wickham pela 

mão de Lydia através de uma carta, na qual diz: “Tudo o que precisei fazer é garantir à sua 

filha, como dote, uma parte igual das cinco mil libras que cabem a cada uma de suas filhas 

depois que você e minha irmã falecerem; e, além disso, comprometer-se a pagar a ela, a cada 

ano, a quantidade cem libras.” (AUSTEN, 2013, p.297). No entanto, sabemos que não para por 

aí, Wickham pediu por mais, de acordo com o que foi falado ao sr. Bennet, em uma carta da 

sra. Gardiner para Elizabeth ela relata que: “Ele tinha dívidas a pagar, que ultrapassavam em 

muito, creio, as mil libras, mais outras mil libras a somar ao dote dela e mais a compra do título 

de oficial.” (AUSTEN, 2013, p.319). 

Entretanto, se por um lado Jane Austen mostra ao levar as cifras envolvidas nas questões 

do matrimônio, por outro põe no centro da cena dois casamentos que vão contra essa política 

por interesse econômico. Temos primeiro a relação entre o sr. Bingley e Jane. Embora exista 

um sentimento de amor por parte dos dois, temos a tentativa das irmãs do sr. Bingley, e do sr. 

Darcy em destruir a relação, em função das diferenças de classe social. Em uma conversa com 

Jane, Elizabeth alerta que devido à condição social de sua família, Jane não era considerada 
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pela srta. Bingley boa o bastante para se casar com o sr. Bingley. Dizia ela: “não somos ricas o 

bastante ou importantes o bastante para elas” (AUSTEN, 2013, p.126). Numa outra conversa 

entre as duas, Elizabeth insistia que, “Eles podem querer muitas coisas além da felicidade dele; 

podem querer que ele tenha mais dinheiro e influência; podem querer que ele case com uma 

moça que tenha dinheiro, boas relações e orgulho.” (AUSTEN, 2013, p.141). Darcy após 

assumir o que havia feito, em uma carta que escreveu para Elizabeth, explica os motivos para 

afastar o sr. Bingley de Jane,  

As minhas objeções contra o casamento não eram apenas as que reconheci na noite 

passada e que, no meu caso, só poderiam ser superadas pela enorme força da paixão; 

a desproporção de condição social não poderia ser um mal tão grande para o meu 

amigo quanto para mim. Mas havia outras causas para minha oposição; causas que, 

embora ainda existam, e existam em igual grau em ambos os casos, tratei de esquecer, 

porque não me eram imediatamente presentes. Devo citá-las, ainda que brevemente. 

A situação da família de sua mãe, embora sujeita a reparos, não era nada em 

comparação com a total inconveniência demonstrada com tanta frequência e com tanta 

regularidade por ela, pelas suas três irmãs mais moças e por vezes até por seu pai. 

(AUSTEN, 2013, p.200). 

Darcy posteriormente confidencia à Elizabeth que contou a verdade à Bingley, e que o 

mesmo nada sabia, 

Na noite de minha partida para Londres - disse Darcy -, confessei a ele o que creio 

devia ter feito há muito tempo. Eu lhe contei tudo o que acontecera e que tornava a 

minha antiga intromissão em sua vida absurda e impertinente. Foi grande a sua 

surpresa. Ele nunca suspeitara de nada. Disse-lhe também que acreditava estar 

enganado ao imaginar, como fizera, que a sua irmã lhe fosse indiferente; e, como era 

fácil perceber que ele continuava profundamente apaixonado, não tive dúvidas de que 

seriam felizes juntos. (AUSTEN, 2013, p.365). 

Mesmo com todas as objeções por parte das irmãs e do amigo, o relacionamento entre 

sr. Bingley e Jane sobrevive. Sr. Bingley retorna à Netherfield e a paixão de ambos os lados 

sobrevive mesmo após meses separados. Ao se reencontrarem o pedido de casamento ocorre e 

Jane descobre que na verdade Bingley não era conhecedor sequer de que estiveram em Londres 

durante o mesmo o período conforme dito por Jane à Elizabeth “- Ele me fez tão feliz - disse 

ela, uma tarde - ao me dizer que não sabia que eu estava em Londres na primavera passada! Eu 

não acreditava que era possível.” (AUSTEN, 2013, p.344). Jane e Bingley são realmente 

apaixonados um pelo outro e o pedido de casamento causa felicidade em toda a família, 

Elizabeth que se nega a casar por interesse, não esconde toda a alegria pela irmã e seu casamento 

por amor. 

E por último temos o casamento de sr. Darcy e Elizabeth, uma relação que ao longo de 

todo o romance passa por altos e baixos. Um ponto divisor de águas na relação entre os dois é 



34 
 

o momento em que Elizabeth toma consciência dos sentimentos de sr. Darcy. Quando sr. Darcy 

realiza o primeiro pedido de casamento a Elizabeth: "Tentei lutar, mas em vão. Não consigo 

mais. Não posso reprimir meus sentimentos. Você tem de me permitir dizer com quanto ardor 

eu admiro e amo você.” (AUSTEN, 2013, p.192). No entanto, o mesmo deixa claro ressalvas 

também em relação à sua classe social inferior,  

A ideia da inferioridade dela, da degradação, dos obstáculos familiares que sempre se 

opuseram ao amor foram tratados com um ardor que parecia dever-se à sua condição 

social ferida, mas tinha pouca probabilidade de valer pontos para a sua causa. 

(AUSTEN, 2013, p.192). 

 

Sr. Darcy deixa claro que apesar de tentar resistir à força de seu sentimento não 

conseguiu e tinha “a esperança de que agora seria recompensado pela aceitação de sua mão.” 

(AUSTEN, 2013, p.192). Elizabeth recusa prontamente esse primeiro pedido de casamento, 

 

“- Em casos como este, creio que é de rigor exprimir certa gratidão pelos sentimentos 

confessados, por mais desigualmente que eles sejam retribuídos. É natural que se sinta 

gratidão, e, se eu pudesse senti-la, eu lhe agradeceria. Mas não posso… Nunca desejei 

sua afeição, e você certamente a concedeu muito contra vontade. Sinto muito por ter 

causado sofrimento a alguém. Foi completamente sem querer, porém, e espero que 

dure pouco. Os sentimentos que, pelo que você me diz, durante muito tempo o 

impediram de reconhecer o seu amor não devem ter muita dificuldade em superá-lo 

depois desta explicação.” (AUSTEN, p.192-193, 2013). 

Outra razão para ter recusado esse primeiro pedido seria o que o sr. Darcy teria feito 

para separar o sr. Bingley e Jane, e o que Elizabeth tinha ouvido de Wickham, sobre Darcy ter 

negado a parte da herança de seu pai a qual Wickham tinha direito, mas que depois descobriu 

através da carta escrita por sr. Darcy que não era verdade. O Sr. Darcy é pego de surpresa com 

a recusa tão assídua e dura de Elizabeth, e escreve uma carta para se desculpar e explicar seus 

motivos. 

Elizabeth percebe que se equivocou a respeito do caráter do sr. Darcy ao julgá-lo em 

relação à suas atitudes, quando vislumbra por exemplo seu relacionamento com a irmã ao visitar 

Pemberley, ou quando o sr. Darcy decide por conta própria ajudar a família Bennet ao ir atrás 

de Lydia quando ela fugiu com Wickham. Foram pontos que contribuíram e muito para que o 

interesse e admiração de Elizabeth por Darcy aumentassem.  

Ao mesmo tempo que a admiração, respeito, carinho, amor e apreço por sr. Darcy 

cresciam, Elizabeth tem uma discussão com Lady Catherine, que é extremamente contra o 

envolvimento entre Elizabeth e sr. Darcy, devido a distinção de classe entre os dois. 
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- Não quero ser interrompida. Ouça-me em silêncio. Minha filha e meu sobrinho 

foram feitos um para o outro. Descendem, por parte de mãe, da mesma nobre 

linhagem, e por parte de pai, de famílias respeitáveis, honradas e antigas, embora sem 

títulos de nobreza. De ambos os lados, a fortuna é imensa. Foram destinados um ao 

outro pelo desejo de cada um dos membros de suas respectivas casas; e o que vai 

separá-los? As pretensões improvisadas de uma jovem sem família, sem ligações, sem 

dinheiro. Isso é intolerável! Mas isso não deve acontecer, não vai acontecer. Se você 

soubesse o que é bom para si mesma, não iria querer abandonar o ambiente em que 

foi criada. (AUSTEN, 2013, p.351). 

Elizabeth se nega ao pedido de Lady Catherine veementemente, e diz “estou decidida a 

agir da maneira que mais me pareça convir a minha felicidade, sem ter de prestar contas a vossa 

senhoria ou a qualquer pessoa que também tenha tão pouco a ver comigo.” (AUSTEN, 2013, 

p.352). Poucos dias após a discussão com Lady Catherine, Elizabeth e sr. Darcy tem uma 

conversa decisiva em sua relação, na qual sr. Darcy informa que seus sentimentos permanecem 

inalterados: “Os meus sentimentos e desejos não mudaram, mas diga-me uma palavra, e eu os 

silenciarei para sempre.” (AUSTEN, 2013, p.360). Sr. Darcy confidencia a Elizabeth então que 

o que lhe deu motivação para ir a Longbourn e ter aquela conversa com ela novamente, foi ter 

tomado conhecimento de sua discussão com Lady Catherine, motivação suficiente também para 

que um novo pedido de casamento fosse feito. A notícia do casamento entre os dois gerou certo 

espanto e muita incredulidade, principalmente no sr. Bennet que inclusive questionou os 

motivos pelos quais Elizabeth iria se casar, “você está decidida a casar-se com ele. Ele é rico, 

com certeza, e você poderá ter mais roupas finas e carruagens luxuosas do que Jane. Mas isso 

a fará feliz?” (AUSTEN, 2013, p.370), um pouco mais à frente no mesmo diálogo diz que o 

motivo de casar-se é em razão do seu profundo amor, e que ela escolhe estar com ele por este 

motivo e não em função de sua condição econômica,  

Elizabeth, ainda mais comovida, foi séria e solene em sua resposta; e, por fim, pelas 

repetidas afirmações de que sr. Darcy era realmente o objeto de sua escolha, pela 

explicação da gradual mudança por que passara o seu amor por ele, declarando a sua 

absoluta certeza de que o afeto que sentia não era algo passageiro, mas passara no 

teste de muitos meses de incerteza, e enumerando com energia todas as boas 

qualidades de Darcy, ela conseguiu superar a incredulidade do pai e obter o seu apoio. 

(AUSTEN, 2013, p.371). 

Num contexto em que um bom casamento em função das relações sociais e financeiras 

é a única garantia da mulher conseguir uma boa condição de vida, o posicionamento tomado 

por Elizabeth Bennet, ao recusar dois casamentos, e buscar um casamento no qual houvesse um 

amor verdadeiro e recíproco é revolucionário. Elizabeth só se casa com sr. Darcy por amor, um 

amor extremamente forte e arrebatador, o que vai contra os costumes sociais da época. 
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Jane Austen retrata, com habilidade a história de amor de Elizabeth e Darcy, sem deixar 

de abordar, através das histórias paralelas, as relações financeiras que envolvem o casamento, 

que eram questões importantíssimas à sua época, como por exemplo, a hereditariedade da terra 

e a lei do morgadio, o dote e o quanto isso influenciava tão abertamente nas relações 

matrimoniais. 
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4. SENHORA DE JOSÉ DE ALENCAR  

As relações financeiras em torno do casamento também foram exploradas no 

romantismo nacional, através da obra Senhora de José de Alencar. 

José de Alencar foi um dos maiores nomes do romantismo brasileiro, além de 

romancista, atuou como advogado, político, dramaturgo e jornalista. Entre seus livros mais 

conhecidos estão Iracema, Senhora e O Guarani. 

José Martiniano de Alencar Júnior nasceu em 01 de maio de 1829, no sítio Alagadiço 

Novo, localizado na cidade de Mecejana, no estado do Ceará, lugar em que seu pai, José 

Martiniano de Alencar, era senador do império. Sua mãe era Ana Josefina. Sua família mudou 

para o Rio de Janeiro quando ele tinha nove anos, em 1838. 

Aos 10 anos Alencar entrou na escola, o Colégio de Instrução Elementar. Aos 14, 

mudou-se para São Paulo, onde terminou os estudos e passou a frequentar a Faculdade de 

Direito do Largo São Francisco.  

Sob influência de Joaquim Manuel de Macedo, ao ler A Moreninha, decide tornar-se 

escritor e passa a ler os autores mais influentes da época. Em 1847, aos 18 anos, inicia seu 

primeiro romance, Os Contrabandistas, que nunca foi acabado. Muda-se para Pernambuco em 

1848, e ingressa na Faculdade de Direito de Olinda para dar continuidade ao curso de direito 

que conclui em 1851. Retorna, então, a São Paulo, levando dois rascunhos Alma de Lázaro e O 

Ermitão da Glória que só foram publicados no fim de sua vida.  

Em 1851, Alencar retorna ao Rio de Janeiro onde trabalhou como advogado. Já em 

1854, passa a trabalhar no Correio Mercantil, como comentarista de peças de teatro, livros e 

política na seção Ao Correr da Pena. 

Trabalha como redator-chefe do Diário do Rio, em 1855, período em que publica em 

forma de folhetim Cinco minutos, seu primeiro romance, em 1856 e O Guarani, no ano de 1857, 

que em função do sucesso alcançado logo foi publicado em formato de livro. 

José de Alencar se torna Chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, e posteriormente, 

Consultor sob o título de Conselheiro, enquanto lecionava Direito Mercantil. 
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Quando o pai de Alencar morreu, em 1860, ele se candidatou a deputado pelo estado do 

Ceará, através do Partido Conservador, em que se reelegeu por quatro candidaturas. No Ceará, 

ele se apaixona pela lenda de Iracema e decide escrever o livro sob o mesmo título. 

Já em 1865, publicou Cartas de Erasmo sob um pseudônimo, destinadas ao imperador 

e descrevia a realidade do Brasil, José de Alencar defendia a existência de um poder forte, no 

entanto a abolição gradual da escravidão. D. Pedro II não nutria muita simpatia por Alencar, 

mas não foi contra sua indicação ao Ministério da Justiça do Império. Foi eleito Senador do 

Ceará, mas não assumiu o cargo, devido a problemas com o Ministro da Marinha. Rompeu com 

o Partido Conservador e voltou para a Câmara, onde esteve até 1877. 

Durante a carreira política não deixou a literatura de lado. Casou-se em 1864, com 

Georgina, teve quatro filhos, diversos jornalistas e críticos faziam oposição às suas obras, no 

entanto muitos outros o exaltavam. Tinha por objetivo em seus livros retratar as tradições, a 

vida urbana, a vida rural, e a história brasileira. Era tão notório que Machado de Assis o 

chamava de “chefe da literatura nacional”.  

No dia 12 de dezembro de 1877, José de Alencar faleceu no Rio de Janeiro. 

 

4.1 SENHORA: RESUMO DA OBRA 

Senhora é um romance urbano escrito em 1874 por José de Alencar, e publicado pela 

primeira vez em 1875. A história se passa no Rio de Janeiro, no século XIX, em meio à 

burguesia da época. Retrata a história de Aurélia Camargo, personagem feminina forte, jovem 

órfã, pobre num primeiro momento, mas que adquire riqueza através da herança do avô e 

Seixas, um rapaz pobre que vive na burguesia, mas sobrevive de aparências, um alpinista social, 

que faz de tudo por uma boa situação social, inclusive casar-se por dinheiro.  

Senhora foi dividido em quatro partes, a primeira delas “O Preço” nos traz a história de 

Aurélia, a menina rica que frequenta os bailes da burguesia, que recebeu uma fortuna do seu 

avô, vivia acompanhada de D. Firmina, uma parenta distante.  

Nos bailes, com sua amiga, Lísia, Aurélia costuma atribuir preços aos rapazes, porque 

achava que os homens só se aproximavam dela em função de sua beleza e riqueza.  
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Certo dia, escreve uma carta a Lemos, seu tio e tutor legal, solicitando que ele trate de 

seu casamento com Seixas, que é o noivo de Adelaide Amaral. Seixas, que é um rapaz pobre, 

quer se casar com uma moça rica para proporcionar condições melhores à sua família.  

Lemos procura então Seixas e propõe a ele um dote de cem contos de réis para que ele 

se case com uma noiva até então desconhecida por ele, Seixas aceita, mas com uma condição, 

com o adiantamento do dote de vinte mil réis.  

Ao conhecer a noiva surpreende-se ao encontrar Aurélia, sente-se humilhado, pois em 

sua juventude havia rompido o noivado com ela em função de sua pobreza para ficar noivo de 

Adelaide que tinha melhores condições. Agora fazia o mesmo com Adelaide. A humilhação de 

Seixas se torna ainda maior quando na noite do casamento Aurélia o chama de vendido e alega 

tê-lo comprado por cem contos de réis e que ainda teria pagado mais, mas o mesmo não soube 

se fazer valer. 

Na segunda parte, intitulada de “Quitação”, temos um retorno ao passado, que nos 

mostra a forma como Aurélia chega à riqueza. Conhecemos mais de sua história e origem. 

Aurélia é filha de D. Emília, uma costureira e Pedro Camargo, que era filho bastardo de um 

fazendeiro muito rico, que não tinha conhecimento do casamento do filho e não conhecia a neta. 

O maior desejo da mãe de Aurélia era vê-la casada e bem estabelecida, um bom 

casamento a proporcionaria isso, então fazia a jovem ficar na janela para que atraísse a atenção 

de homens que passassem pela frente de sua residência, surgindo a possibilidade de um romance 

ou casamento. Assim, conheceu Seixas, o amor de sua vida. Com o tempo eles se envolvem e 

decidem por fim se casar, mas Seixas se arrepende, em função da condição social de Aurélia, 

já que ela era pobre.  

Seixas recebe uma nova proposta de casamento, desta vez com Adelaide Amaral, moça 

com um poder aquisitivo consideravelmente maior que o de Aurélia. Para se casar com 

Adelaide, Seixas receberia o dote de trinta mil réis, Seixas aceitou a proposta. 

Aurélia conhece então Lourenço de Sousa Camargo, seu avô, que se reconcilia com sua 

mãe pouco tempo antes dos dois falecerem. Lourenço só conhece a neta pouco tempo antes de 

morrer e decide deixar para ela toda a sua herança. Paralelo a perda do avô Aurélia perde 

também a mãe, ficando assim órfã, na tutoria de Lemos, mas morando com D. Firmina.  
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Em “Posse”, a terceira parte de Senhora, é retratado o dia a dia de Aurélia e Seixas e 

sua vida de aparências frente a sociedade, a forma como eles aparecem às pessoas, frequentam 

os jantares e bailes, como são carinhosos, companheiros, amorosos quando na frente das 

pessoas, mas quando sozinhos trocam acusações e ironias.  

Seixas sente-se humilhado pela forma como é tratado por Aurélia, sente-se como seu 

escravo, e obedece a todas às suas ordens. É onde temos Aurélia impondo a Seixas sua forma 

de vingança. 

Por último, temos na quarta parte, “Resgate” o desfecho do livro. Seixas renuncia a todo 

o luxo oferecido por Aurélia, assim como ela esperara desde o princípio, e consegue através 

tanto do seu trabalho na repartição, como no resgate de um investimento que havia feito tempos 

antes devolver o adiantamento do dote de vinte contos de réis acrescido dos juros, juntamente 

com o cheque no valor de oitenta contos de réis, que Aurélia havia dado a ele. Ao entregar os 

valores, Seixas solicitou a separação, ele comprou a sua liberdade de volta para si e deixou 

assim de ser um homem vendido.  

Aurélia constatou então a mudança em Seixas, ele já não era mais a mesma pessoa, 

agora era alguém digno de seu amor, pois já não tinha mais interesses materiais. Declarou a ele 

então todo o seu amor, e pediu que deixassem o passado de lado, para poder viver o amor que 

sentiam um pelo outro, Seixas, no entanto diz que o dinheiro de Aurélia os teria separado para 

sempre. Aurélia mostra para Seixas o testamento que escreveu logo após o casamento, em que 

toda a sua herança seria deixada para ele quando ela morresse, Aurélia diz que se a sua fortuna 

incomodasse a Seixas ela renunciaria à riqueza. O livro se encerra com os dois fazendo as pazes 

e consumando o casamento. 

 

4.2 ANÁLISE DO CASAMENTO POR INTERESSE EM SENHORA 

Em Senhora temos o casamento por interesse como foco central da história, como bem 

sabemos, Aurélia não nasce uma jovem rica, adquire sua riqueza através de uma herança 

recebida de seu avô paterno, e não tinha em alta conta a riqueza, muito menos toda a atenção 

que recebia proveniente do seu dinheiro, “considerava ela o ouro um vil metal que rebaixava 

os homens; e no íntimo sentia-se profundamente humilhada pensando que, para toda essa gente 
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que a cercava, ela, a sua pessoa, não merecia uma só das bajulações que tributavam a cada um 

de seus mil contos de réis.” (ALENCAR, 2016, p.21). 

Aurélia já no princípio do livro nos deixa clara sua opinião a respeito do quanto 

desprezava os casamentos realizados por interesse comuns à época, e tinha a tendência a crer 

que todos que a pretendiam o faziam visando sua condição socioeconômica, e adquirindo assim 

o hábito de atribuir valor a tais pretendentes, 

Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a 

pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a 

esses indivíduos o mesmo estalão. (...)costumava indicar o merecimento relativo de 

cada um dos pretendentes, dando-lhes certo valor monetário. Em linguagem 

financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam 

obter no mercado matrimonial. (ALENCAR, 2016, p.21). 

Antes de morrer, o objetivo da mãe de Aurélia, d. Emília era vê-la casada e bem 

estabelecida, já que enquanto a mãe ainda era viva não havia recebido a herança de seu avô e 

tinham uma condição de vida com poucos recursos: “Nestas circunstâncias, a mãe só via para 

a filha o natural e eficaz apoio de um marido.” (ALENCAR, 2016, p.96). 

No entanto, desde antes de sua riqueza Aurélia já enxergava o casamento por interesse 

como algo impensável, sempre acreditou no casamento por amor: “O casamento, quando 

acontecia pensar nele alguma vez, apresentava-se a seu espírito como uma cousa confusa e 

obscura; uma espécie de enigma, do seio do qual se desdobrava de repente um céu esplêndido 

que a envolvia, inundando-a de felicidade.” (ALENCAR, 2016, p.97). 

Aurélia recebe um primeiro pedido de casamento, de “Eduardo Abreu, rapaz de 25, de 

excelente família, rico e nomeado entre os mais distintos da Corte” (ALENCAR, 2016, p.104), 

pedido o qual o rapaz dirige-se direto à sua mãe. D. Emília é quem informa Aurélia sobre os 

benefícios que um casamento com Eduardo Abreu traria: “A moça escutara, sem interrompê-

la, a exposição que d. Emília lhe fez das vantagens de um casamento com Abreu. Nas palavras 

de sua boa mãe, não somente sentiu os extremos de uma ternura ardente; reconheceu também 

o conselho da prudência.” (ALENCAR, 2016, p.105). Aurélia afirma então que iria, a princípio, 

aceitar a primeira proposta que surgisse para realizar o gosto da mãe, no entanto havia se 

apaixonado e tudo havia mudado, não poderia mais casar-se com outro alguém que não fosse 

apaixonada, abrindo, assim, mão de um casamento por interesse em prol de um amor.  

- Tinha resolvido aceitar o primeiro casamento que minha mãe julgasse conveniente, 

para sossegar seu espírito e desvanecer o susto que tanto a consome. Meus sonhos de 
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moça, que bem mesquinhos eram, sacrificava-os de bom grado para vê-la contente. 

Agora tudo mudou. Não posso dar o que não me pertence. Amo outro. (ALENCAR, 

2016, p.105). 

Aurélia volta a receber uma nova proposta, desta vez, de Seixas, homem por quem é 

apaixonada, aceita o pedido e o casamento começa a ser arranjado. Seixas por sua vez tem uma 

crise de consciência em dado momento se arrepende da proposta em função da pobreza da 

jovem noiva.  

Quando Seixas convenceu-se que não podia casar-se com Aurélia revoltou-se contra 

si próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se por uma moça pobre e 

quase órfã, imprudência a que pusera remate o pedido de casamento. O rompimento 

deste enlace irrefletido era para ele uma cousa irremediável, fatal (ALENCAR, 2016, 

p.109). 

Apesar de tudo pelo que passara com Seixas, Aurélia ainda lhe nutria gratidão por livrá-

la de um casamento por conveniência e não acreditava ser digna do amor de Seixas, 

Pensava ela que não tinha nenhum direito a ser amada por Seixas, e, pois, toda a feição 

que lhe tivesse, muita ou pouca, era graça que dele recebia. Quando se lembrava que 

esse amor a poupara à degradação de um casamento de conveniência, nome com que 

se decora o mercado matrimonial, tinha impulsos de adorar a Seixas, como seu Deus 

e redentor. (ALENCAR, 2016, p.112). 

Sobretudo, Aurélia ainda tinha mais apreço aos seus sentimentos em si do que por 

Seixas, valorizava muito mais o amor, ao casamento por dinheiro e interesse, “Aurélia amava 

mais o seu amor do que seu amante; era mais poeta do que mulher; preferia o ideal ao homem.” 

(ALENCAR, 2016, p.112). 

Seixas já não dá tanto a mesma importância, já que o motivo do rompimento foi a 

pobreza da jovem e logo aceita a proposta de desposar a filha de Tavares do Amaral, que lhe 

ofereceu um bom dote, “Amaral sentou-se ao lado; sem preâmbulos, nem rodeios, à queima-

roupa, ofereceu-lhe a filha com um dote de trinta contos de réis.” (ALENCAR, 2016, p.111). 

Seixas acreditava que se o casamento não o agregasse em sua ascensão social e riqueza 

material de nada o serviria e lhe seria uma desgraça: “O casamento, desde que não lhe trouxesse 

posição brilhante e riqueza, era para ele nada menos que um desastre.” (ALENCAR, 2016, 

p.115). 

Aurélia, ao passar de uma jovem pobre a uma moça rica da alta classe do Rio de Janeiro 

do século XIX, decide usar seu dinheiro como arma para se vingar de Seixas, “Preparou-se, 

pois, para a luta, à qual talvez a impelisse principalmente a ideia do casamento que veio a 
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realizar mais tarde. Quem sabe, se não era o aviltamento de Fernando Seixas que ela punia com 

o escárnio e a humilhação de todos os seus adoradores?” (ALENCAR, 2016, p.123). 

Aurélia planeja o casamento em questão logo no início do livro como bem vemos, 

primeiro chama seu tutor a sua casa e o convence de atuar como executor de seu plano, afirma 

que já escolheu com quem queria se casar e estava disposta a pagar o preço que fosse pela 

pessoa, “- Não valia a pena ter tanto dinheiro - continuou Aurélia, se ele não servisse para casar-

me a meu gosto; ainda que para isto seja necessário gastar alguns miseráveis contos de réis.” 

(ALENCAR, 2016, p.34). Após ter esclarecido isso, explica a forma como seu tutor Lemos terá 

de agir para colocar seu plano em prática, primeiro desmanchando o casamento entre Adelaide 

e Seixas: “É preciso quanto antes desmanchar este casamento. A Adelaide deve casar-se com 

dr. Torquato Ribeiro, de quem ela gosta. Ele é pobre; e por isso o pai tem rejeitado; mas se o 

senhor assegurasse ao Amaral que esse moço tem de seu uns cinquenta contos de réis(...)” 

(ALENCAR, 2016, p.36). 

A proposta de casamento de Aurélia incluía nos seus termos a exigência de que “A 

família de tal moça misteriosa deseja casá-la com separação total de bens, dando ao noivo a 

quantia de cem contos de réis de dote. Se não bastarem cem e ele exigir mais, será o dote de 

duzentos...” (ALENCAR, 2016, p.37). Aurélia volta a esclarecer que, independia o valor que 

tivesse que investir em tal casamento, o que estava comprando era na realidade a sua felicidade, 

“É a minha felicidade que vou comprar” (ALENCAR, 2016, p.37). Outro ponto que deixa claro 

sobre a proposta é a exigência de um contrato, “Falta-me ainda, meu tio, recomendar-lhe um 

ponto. A palavra, além de esquecer, está sujeita a equívocos. Não seria possível tratar esse 

negócio por escrito?” (ALENCAR, 2016, p.37). 

A princípio Seixas não aceita tal proposta sob a alegação de compreender que “um 

homem sacrifique-se por qualquer motivo nobre, para fazer a felicidade de uma mulher, ou de 

entes que lhe são caros; mas se o fizer por um preço em moeda, não é sacrifício, mas tráfico.” 

(ALENCAR, 2016, p.54). No entanto, após ter sido informado do fim de seu noivado com 

Adelaide, volta atrás na recusa e decide aceitar, com a condição de um adiantamento de parte 

do dote, no valor de vinte contos de réis, que lhe são pagos mediante à assinatura de um recibo 

que garantia seu casamento com Aurélia num prazo de três meses: 

Recebi do Ilmo. sr. Antônio Joaquim Ramos a quantia de vinte contos de réis como 

avanço do dote de cem contos pelo qual me obrigo a casar no prazo de três meses 
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com a senhora que me for indicada pelo mesmo sr. Ramos; e para garantia empenho 

minha pessoa e minha honra. (ALENCAR, 2016, p.61, grifo do autor).  

Seixas considerava o ato de ter aceitado a proposta e o contrato de casamento indignos, 

o aceitou em função do medo que tinha de ficar pobre e decair em sua condição na sociedade, 

“Este pânico da pobreza apoderou-se de Seixas e, depois de trabalhá-lo o dia inteiro, levou-o à 

casa do Lemos, onde efetuou-se a transação, que ele próprio havia qualificado, não pensando 

que tão cedo havia de tornar-se réu dessa indignidade.” (ALENCAR, p.66, 2016) No dia em 

que iria conhecer sua futura noiva, Seixas é tomado pela vergonha ao se dar conta de que se 

vendeu em prol do dote de Aurélia, e do “mercado que havia feito de sua pessoa, quando ia 

encontrar-se com a mulher a quem se alienara sem a conhecer, e em troca de um dote; agora é 

que a humilhação desse procedimento se lhe desenhava com as cores mais carregadas.” 

(ALENCAR, 2016, p.67). 

Seixas é surpreendido ao descobrir que sua noiva seria Aurélia, e ao questionar Lemos 

de seus motivos para escolhê-lo, Lemos afirma que o fez, pois, ela já o admirava antes, o que 

provoca certo alívio em Seixas, já que “o modo como ajustara seu casamento não era nenhuma 

novidade; todos os dias se estavam fazendo alianças de conveniência, em termos idênticos; se 

não mais positivos.” (ALENCAR, 2016, p.73-74). 

Após realizado o casamento, Seixas sentiu-se ainda mais humilhado pelas joias e luxo 

que o envolviam em seus aposentos, que de acordo com Lemos foram incluídos por fora de seu 

“ajuste”,  

A palavra ajuste, ali naquele instante, quando acabava de santificar pelo juramento o 

eterno amor que votava a sua esposa; quando estava-se revendo em sua lembrança, de 

que a moça deixara impregnada a cada passo o luxo e elegância daqueles aposentos; 

essa palavra proferida sem intenção pelo velho infligiu-lhe a mais acerba das 

humilhações. (ALENCAR, 2016, p.80). 

Em um primeiro diálogo entre Aurélia e Seixas após o casamento, Aurélia o acusa de 

ter se vendido, e assume que ela o comprou efetivamente, e que tinha conhecimento do contrato 

desde o princípio.  

Vendido sim; não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária; precisava de 

um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado; 

comprei-o. Custou-me cem contos de réis, foi barato; não se fez valer. Eu daria o 

dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. (ALENCAR, 2016, p.85-86). 

Aurélia confessa que outro motivo que a levou a comprá-lo foi tê-la trocado não por 

amor e sim por dinheiro, quando Seixas decidiu deixá-la e noivar com Adelaide.  
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Mas o senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide e sim por seu dote de trinta 

contos! Eis que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar! 

Desprezasse-me embora, mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro 

de minha alma. Eu tinha um ídolo; o senhor abateu-o de seu pedestal, e atirou-o no 

pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime; a sociedade não 

tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração 

que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. (ALENCAR, 2016, 

p.127). 

Aurélia tinha o conhecimento de que a riqueza agregava às mulheres a qualidade de um 

meio para atingir a riqueza esperada, “já sabia que a moça rica é um arranjo e não uma esposa” 

(ALENCAR, 2016, p.127) E, por ter esse entendimento fez uso dessa riqueza para conquistar 

o que mais queria, mostrar a Seixas a mulher que lhe amava e que ele havia perdido, “essa 

riqueza servirá para dar-me a única satisfação que ainda posso ter nesse mundo. Mostrar a esse 

homem que não me soube compreender, que mulher o amava, e que alma perdeu.” (ALENCAR, 

2016, p.127-128). 

Vemos ainda que Aurélia chega a considerar a hipótese de persistir no amor que sente 

por Seixas, caso ele tivesse recusado a proposta de casamento, sua decepção não poderia ter 

sido maior ao ver que Seixas aceitou a proposta.  

Entretanto ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta 

aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que 

a dissipe se quiser; consinta-me que eu o ame. Essa última consolação, o senhor a 

arrebatou. Que me restava? Outrora atava-se o cadáver ao homicida, para expiação da 

culpa; o senhor matou-me o coração; era justo que o prendesse ao despojo de sua 

vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo: este constante martírio a 

que estamos condenados acabará por extinguir-me o último alento; o senhor ficará 

livre e rico. (ALENCAR, 2016, p.128). 

Seixas sente-se ainda mais humilhado após as falas de Aurélia, e responde às acusações 

assumindo que havia sim se vendido, e afirma que ela o comprou para tê-lo como escravo e a 

única coisa que terá dele será o título de marido, sem qualquer sentimento, afeição ou desejo. 

Vendi-me; pertenço-lhe. A senhora teve o mau gosto de comprar um marido aviltado; 

ei-lo como o desejou. Podia ter feito de um caráter, talvez gasto pela educação, um 

homem de bem, que se enobrece com sua afeição; preferiu um escravo branco; estava 

em seu direito, pagava com seu dinheiro, e pagava generosamente. Esse escravo aqui 

o tem; é seu marido, porém nada mais do que seu marido! (ALENCAR, 2016, p.129). 

Seixas estava determinado a provar que seria um escravo, e cumpriria somente às ordens 

de Aurélia. “Como seu marido não tenho hábitos, e somente deveres.” (ALENCAR, 2016, 

p.143). 
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Alencar traz uma constante observação em relação às modas trazidas de fora durante o 

período e ressalta a emancipação feminina na visão de d. Firmina, quando esta durante um 

jantar começa a refletir sobre a forma como Aurélia e Seixas estavam se portando.  

(...) já habituada à inversão que tem sofrido nossos costumes com a invasão das modas 

estrangeiras, assentou a viúva que o último chique de Paris devia ser esse de trocarem 

os noivos o papel, ficando ao fraque o recato feminino, enquanto a saia alardeava o 

desplante do leão. ‘Efeitos da emancipação das mulheres’, pensava ela consigo. 

(ALENCAR, 2016, p.141). 

Aurélia reconhece a inexistência de um casamento feliz e amoroso, “Ela não era a noiva 

feliz e amada” (ALENCAR, 2016, p.127-128). 

Aurélia exprimia muitos cuidados e não poupava em ordens aos criados para atender 

que fosse de desejo de Seixas, o que causava a ele ainda mais humilhação.  

Este cuidado que em outra circunstância lhe causaria íntimo prazer, em sua posição 

humilhava-o. Sentia a influência da tutela que pesava sobre ele, e o reduzia à condição 

de um pupilo nupcial, se não cousa pior. Mas estava resignado às duras provações da 

situação, a que seu ego o submetera. (ALENCAR, 2016, p.149). 

É um sentimento constante essa humilhação que Seixas sente em função dos cuidados 

estabelecidos a ele por Aurélia, o que ele acredita que ela está fazendo para vingar-se dele 

também pode ser comprovado na passagem: 

Que me quer esta mulher? Não me acha ainda bastante humilhado e abatido? Está se 

saciando de vingança! Oh! ela tem o instinto da perversidade. Sabe que a ofensa 

grosseira ou caleja a alma se é infame, ou a indigna se ainda resta algum brio. Mas 

esse insulto cortês cheio de atenção e delicadezas, que são outros tantos escárnios; 

essa ostentação de generosidade com que a todo o momento se está cevando o mais 

soberano desprezo; flagelação cruel infligida no meio dos sorrisos e com distinção 

que o mundo inveja: como este, é que não há outro suplício para a alma que se não 

perdeu de todo. Porque não sou eu o que ela pensa, um mísero abandonado da honra, 

e dos nobres estímulos do homem de bem? Acharia então com quem lutar! 

(ALENCAR, 2016, p.154). 

De acordo com Alencar o casamento seria uma preparação para a vida em família, no 

entanto, o ato de casar-se perdeu parte de seu real significado.  

O casamento é geralmente considerado como uma iniciação do mancebo na realidade 

da vida. Ele prepara a família, a maior e mais séria de todas as responsabilidades. 

Atualmente esse hábito tão solene tem perdido muito de sua importância; o indivíduo 

há que se casa com a mesma consciência e serenidade com que o viajante aposenta-

se em uma hospedaria. (ALENCAR, 2016, p.155). 
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Aurélia se frustra ao falar da riqueza, que engana-se quem pensa que são somente coisas 

boas, mas que a riqueza a obriga a uma vida de servidão ao dinheiro e à condição que lhe foi 

imposta e que lhe incomoda ser rebaixada somente à sua condição socioeconômica. 

Os pobres pensam que só temos gozos e delícias; e mal sabem a servidão que nos 

impõe esta gleba dourada. Incomoda-lhe andar de carro? E a mim não me tortura este 

luxo que me cerca? Há cilício de crina que se compare a estes cilícios de tule e seda 

que eu sou obrigada a trazer sobre as carnes, e que me estão rebaixando a todo o 

instante, porque me lembram que aos olhos deste mundo, eu, a minha pessoa, a minha 

alma, vale menos do que esses trapos? (ALENCAR, 2016, p.156). 

Na passagem a seguir, ao retornar ao quarto de Seixas, Aurélia relembra dos momentos 

que passou lá organizando o aposento, ao fazer isso trata o casamento como uma união eterna 

embora que passe por uma possível separação moral, também eterna. “Que horas encantadoras 

passara ela ali nos dias que precederam a cerimônia, quando ocupava-se com o preparo e 

adereço desses aposentos, destinados ao homem a quem ia unir-se para sempre, embora para 

dele separar-se por um divórcio moral, que talvez fosse eterno.” (ALENCAR, 2016, p.158). 

Aurélia critica Seixas por não fazer uso dos pertences por ela fornecidos como 

complemento a seu dote temendo não só uma possível articulação contra ela da parte de Seixas, 

como uma visão distorcida de avareza do seu marido por parte da criadagem e da vizinhança, 

“Casei-me com o sr. Fernando Rodrigues de Seixas, cavalheiro distinto, franco e liberal; e não 

com um avarento, pois é este o conceito em que o têm os criados, e brevemente toda a 

vizinhança, se não for a cidade inteira.” (ALENCAR, 2016, p.161). 

Em um diálogo com Seixas, após ter sido mais uma vez criticada duramente por ele por 

ter comprado um marido, e por seu amor por ele não ser real e sim se dar através de relações 

monetárias, Aurélia deixa claro que faria o que fosse por um amor real, até renunciar à própria 

vida. 

ninguém o sabe melhor do que eu, que espécie de amor é esse, que se usa na sociedade 

e que se compra e vende por uma transação mercantil, chamada casamento!...O outro, 

aquele que eu sonhei outrora, esse eu bem sei que não o dá todo o ouro do mundo! 

Por ele, por um dia, por uma hora dessa bem-aventurança, sacrificaria não só a 

riqueza, que nada vale, porém minha vida, e creio que minha alma! (ALENCAR, 

2016, p.162). 

Aurélia em uma outra passagem também sobre a compra do marido alega que o preço 

que pagou foi caro, mas não por conta do dinheiro empregado na transação, e sim em função 

de suas lágrimas, “Tu me pertences, Fernando; és meu, meu só, comprei-te, oh! sim, comprei-
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te muito caro… (...) - Pois foi a preço de minhas lágrimas e das ilusões de minha vida”. 

(ALENCAR, 2016, p.222). 

Enquanto retribuíam as visitas que receberam logo após seu casamento, por diversas 

vezes Seixas foi deixado de lado enquanto as atenções eram dirigidas à Aurélia, o que o 

incomodou, já que “Quanto mais se elevava a mulher, a quem não o prendia o amor e somente 

uma obrigação pecuniária, mais rebaixado sentia-se ele. Exagerava sua posição; chegava a 

comparar-se a um acessório ou adereço da senhora.” (ALENCAR, 2016, p.171).   

Aurélia ao planejar seu casamento com Seixas na verdade não o tinha como um plano 

de vingança e sim como uma forma de fazê-lo se arrepender e mostrar a ele o amor que havia 

perdido. 

Quando Aurélia deliberara o casamento que veio a realizar, não se inspirou em um 

cálculo de vingança. Sua ideia, a que afagava e lhe sorria, era patentear a Seixas a 

imensidade da paixão que ele não soubera compreender; sacrificando sua liberdade e 

todas as esperanças para unir-se a um homem a quem não amava e nem podia amar, 

desnudava a seus olhos o ermo sáfaro em que lhe ficara a alma, depois da perda desse 

amor, que era toda sua existência. Esse casamento póstumo de um amor extinto não 

era senão esplêndido funeral, em face do qual Seixas devia sentir-se mesquinho e 

ridículo como em face da essa o compenetra-se da miséria humana. (ALENCAR, 

2016, p.178) 

Aurélia compreendia o casamento como uma aclamação de sua paixão e não a 

humilhação de Seixas, mesmo que a humilhação de Seixas fosse parte bastante importante para 

Aurélia obter o resultado desejado, ponto importante ao romantismo. “O sentimento que 

animava Aurélia podia chamar-se orgulho, mas não vingança. Era antes pela exaltação de seu 

amor que ela ansiava, do que pela humilhação de Seixas, embora essa fosse indispensável ao 

efeito desejado.” (ALENCAR, 2016, p.178). 

Aurélia por diversas passagens no livro critica a riqueza e o seu mau uso, como no 

exemplo, em que questionada por d. Firmina se a riqueza era um mal, Aurélia a responde: “Não 

é um mal; muitas vezes torna-se um bem; mas em todo o caso é um perigo. Aqueles que se 

exercitam em jogar as armas, pensam que tudo se decide pela força. O mesmo acontece com o 

dinheiro. Quem o possui em abundância, persuade-se que tudo se compra.” (ALENCAR, 2016, 

p.180). 

Durante um passeio, Aurélia diz a Seixas que embora ambos estejam casados, ela não 

possui a felicidade almejada, então propõe a Seixas o divórcio. "Há um meio de nos livrar dessa 

cadeia que nos prende fatalmente e de poupar-lhe as constantes explosões do meu gênio 
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excêntrico. É o divórcio que lhe ofereço.” (ALENCAR, 2016, p.181) Seixas fica muito surpreso 

com a proposta, e compara a sua situação a situação de um escravo, pois o que para Aurélia 

custou cem contos de réis, para Seixas custou sua liberdade: “A senhora fez-me seu marido; 

não me resta outra missão neste mundo; desde que impôs-me esse destino sacrificou meu futuro, 

não tem direito de negar-me o que paguei tão caro, pois paguei a preço de minha liberdade.” 

(ALENCAR, 2016, p.182). 

Em determinada passagem, durante uma discussão, Seixas cita a Aurélia outros 

exemplos de casamento:  

Mas a senhora deve saber que o casamento começou por ser a compra da mulher pelo 

homem; e ainda neste século se usava em Inglaterra, como símbolo do divórcio, levar 

a repudiada ao mercado e vendê-la ao martelo. Também não ignora que no Oriente há 

escravas que vivem em suntuosos palácios, tratadas como rainhas. (ALENCAR, 2016, 

p.210). 

Seixas julgava que embora houvesse vendido seu corpo em prol do casamento de 

conveniência, sua honra ainda o pertencia, embora Aurélia discordasse dele. “Penso eu que a 

honra é um estímulo de coração. Que resta dela a quem o alienou o seu? Se o senhor tem uma 

honra, e eu acredito, essa me pertence; e eu posso usar e abusar dela como me aprouver.” 

(ALENCAR, 2016, p.238). 

Seixas efetuou a compra sua liberdade de volta, ao realizar tal operação ele executa 

todos os cálculos, em seus mínimos detalhes até mesmo os juros dos valores devidos, “A 

senhora pagou-me cem contos de réis; oitenta em um cheque do Banco do Brasil que lhe restituo 

intacto; e vinte em dinheiro, recebido há 330 dias. Ao juro de 6% essa quantia lhe rendeu 

1.084.710 réis. Tenho, pois, de entregar-lhe 21.084.710 réis, além do cheque.” (ALENCAR, 

2016, p.246). A relação é extremamente mercantilizada, Aurélia questionou ainda a necessidade 

de um recibo, no entanto Seixas apenas negou, dizendo que seria suficiente apenas o “papel de 

venda” (ALENCAR, p.246, 2016). 

Ao mesmo tempo em que tinha uma visão de que o casamento por interesse é algo que 

ocorria em sua sociedade e que muitas vezes se dava como meio de alcançar a riqueza, o mesmo 

não teria concordado com o casamento por conveniência se não se visse como provável 

causador destruição do casamento da própria irmã, já que havia gastado as economias da 

família, e a falta de dinheiro impediria o casamento, pois a irmã não disporia de meios para 

comprar o enxoval, “achei-me o causador, embora involuntário, da infelicidade de minha irmã 
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cujas economias eu havia consumido, e que iria perder um casamento por falta de enxoval.” 

(ALENCAR, 2016, p.247) 

Na sociedade retratada em Senhora, José de Alencar representa o casamento por 

conveniência como algo comum e corriqueiro validado pela sociedade, “(...) um casamento de 

conveniência, cousa banal e frequente, que não tinha somente a tolerância, como a consagração 

da sociedade.” (ALENCAR, 2016, p.223). De acordo com o romance, a sociedade também era 

culpada por moldar o homem, e no caso de Seixas, a sociedade fez dele alguém que cultuava a 

riqueza e o materialismo e via o casamento por interesse que acontecia frequentemente como 

forma de alcançar a riqueza desejada. 

A sociedade no seio da qual me eduquei, fez de mim um homem à sua feição; o luxo 

dourava-me os vícios, e eu não via através da fascinação o materialismo a que eles me 

arrastavam. Habituei-me a considerar a riqueza como a primeira força viva da 

existência, e os exemplos ensinavam-me que o casamento era meio tão legítimo de 

adquiri-la, como herança e qualquer honesta especulação. (ALENCAR, 2016, p.247). 

Alencar ao escrever Senhora produziu críticas contundentes à sociedade de sua época, 

que através da condição financeira determinava como seria a vida das pessoas. Criticou também 

a política de dotes que existia, o papel ao qual a mulher era submetida, os casamentos por 

interesse, a busca por ascensão social desenfreada, a importância dada à riqueza e ao dinheiro, 

assim como às relações de aparências. Alencar escreve Senhora já no final do período 

romântico, e, com isso, não só exalta o amor, mas ao mesmo tempo lança luz aos negócios do 

casamento, seu caráter mercantil e monetariamente calculado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em ambos as obras referidas, Orgulho e Preconceito de Jane Austen e Senhora de José 

de Alencar temos o casamento abordado do ponto de vista monetário, no entanto de formas 

distintas e específicas. Em Orgulho e Preconceito temos as relações amorosas tratadas muito 

mais a fundo, mais afetivamente, enquanto para José de Alencar as relações monetárias são 

mais evidentes que as relações afetivas. 

Ao mesmo tempo em que, Orgulho e Preconceito é um romance que se passa em um 

ambiente rural, no qual a propriedade é de extrema importância, e logo no início do romance 

temos o anúncio de que as filhas da família Bennet em breve ficarão sem as terras, devido a lei 

do morgadio, podemos ver que, dentre os personagens que são divididos entre os detentores de 

propriedades e aqueles que não são, quais são as relações afetivas possíveis entre eles, e a forma 

como as relações monetárias estão presentes sob a luz dos relacionamentos românticos. Já 

Senhora, nos aparece como um romance urbano, as relações sociais não têm mais a terra como 

questão, temos o dinheiro, a valoração posta como questão. 

Muito embora os autores tenham escrito em países diferentes, mesmo que no mesmo no 

século mas em períodos diferentes e em categorias da literatura também diferentes, já que 

embora em pleno auge do Romantismo Inglês, Austen opta por não representá-lo em sua obra 

e sim nos trazer características do realismo, enquanto Alencar nos traz todo o vigor do 

Romantismo burguês brasileiro em voga no século XIX, as obras apresentam muitas 

características semelhantes, e convergem em muitos pontos, ao mesmo tempo em que diferem 

em muitos outros pontos. 

Ambos os livros trazem o casamento enquanto uma condição de perda ou ganho de 

status social, enquanto Orgulho e Preconceito trabalha as possibilidades de relações a partir da 

posse ou não de propriedades o que ocorre no cenário rural, Senhora discute as relações em 

termos monetários cotidianos, quantificando e valorando as relações e pessoas e o que se passa 

no contexto urbano.  

Em Senhora temos a completa inversão de papéis do esperado pela sociedade. Temos a 

efetivação da compra do homem através do dote e a completa submissão do mesmo a sua 

senhora, ele mesmo muitas vezes se comparando a um escravo, enquanto em Orgulho e 

Preconceito mesmo que tenhamos uma personagem forte e independente como Elizabeth, ainda 
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não é o suficiente para romper todas as barreiras rompidas por Aurélia. A mulher ainda é 

submissa ao homem e depende dele para ter seu futuro garantido. 

Enquanto em Alencar temos Aurélia que passa da pobreza à extrema riqueza, temos em 

Austen as jovens Bennet que vivem no que seria de acordo com a classe média da época, e 

passariam a pobreza se não encontrassem um bom casamento. 

Tanto Elizabeth quanto Aurélia são contra o casamento por interesse e questões 

monetárias, e defendem as relações por afeto e amor, deixando claro em seus respectivos 

romances seus pontos de vista, no entanto cada uma age de uma maneira diferente frente às 

circunstâncias apresentadas. Elizabeth, mesmo frente à iminente pobreza, recusa os casamentos 

por interesse até encontrar o amor em Darcy e acreditar nele. Ao mesmo tempo, Aurélia, decide 

comprar Seixas para provar ao mesmo que ele estava errado ao abandoná-la para se casar com 

Adelaide por dinheiro, e humilhá-lo para só após provar realmente sua mudança ficarem juntos.  

Tanto Austen quanto Alencar denunciam que as condições menos abastadas podem 

afetar as relações das jovens em seus relacionamentos, no entanto de diferentes formas. Em 

Austen, essa jovem não seria tão desejável quanto uma moça rica, já que não teria tanta 

instrução ou qualidades intelectuais. Já Alencar pontua que se essa jovem viesse de família 

menos abastada, provavelmente não teria condições de dar o dote a seu marido, ou fazer seu 

enxoval, como é o caso da irmã de Seixas, por exemplo, e o que ocorre com Aurélia quando 

ainda pobre, Seixas decide deixá-la para casar-se com Adelaide. 

Austen nos traz uma rede de relacionamentos e acontecimentos, enquanto Alencar está 

focado em apenas um casal. Em Austen temos Elizabeth e Darcy, Charlotte e Collins, Lydia e 

Wickham, Jane e Bingley, Sr. e Sra. Bennet e Sr. e Sra. Gardiner. Enquanto em Alencar somente 

temos Aurélia e Seixas, os outros casais que aparecem não são aprofundados como Austen o 

faz em Orgulho e Preconceito. 

Em Orgulho e Preconceito a mulher era obrigada a se casar para ter seu futuro garantido, 

cabia às mulheres cuidar das casas e aos homens administrar seus negócios e finanças. Já em 

Senhora a mulher passa a desempenhar um maior papel na sociedade, em se tratando de um 

meio urbano, Aurélia é uma jovem muito inteligente, o que surpreende muito, principalmente 

seu tio e tutor Lemos.   
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Tanto Aurélia quanto Elizabeth se decepcionaram com seus parceiros, e as fizeram 

tomar atitudes que as tornaram personagens ainda mais distintas às suas épocas, como por 

exemplo, Elizabeth que recusou a primeira proposta de Darcy, e Aurélia que decide comprar 

Seixas ao se tornar rica. 

Assim como o sonho da sra. Bennet era ver as filhas casadas e bem estabelecidas, o 

sonho de d. Emília era ver Aurélia se casando e tendo boas condições de vida.  

Assim como Elizabeth, Aurélia recusa um primeiro pedido de casamento por não amar 

Eduardo de Abreu, já que seu coração pertencia a Seixas, e não poderia casar-se com ele apenas 

por sua boa condição financeira. 

Já Seixas é tão interesseiro quanto Wickham, que se casa por dinheiro, já que ambos 

acreditavam que o casamento devia acrescentar na posição social e econômica. Diferindo-se no 

fato de que por mais que Seixas tenha realmente se casado por interesse, ele se arrepende do 

feito, compra sua honra de volta e permanece com Aurélia devido ao seu amor. 

Embora sejam duas personagens bastante semelhantes em questão de força feminina, 

são bastante distintas em personalidade, Elizabeth é movida em grande parte do tempo pela 

racionalidade, e não se deixa abalar pelas emoções, enquanto Aurélia é uma personagem 

movida pelo romantismo, suas ações são pautadas pelas emoções e sentimentalismo. 

Alencar estrutura seu livro na forma de como se dá um negócio, de como se estrutura 

uma venda propriamente dita e é assim que ele pauta o casamento. Em algumas passagens do 

livro constatamos inclusive a presença de elementos de contratos, como recibos de pagamento 

e a própria assinatura de um contrato de casamento, a assinatura também de um acordo de 

separação de bens solicitado pela “família” de Aurélia.  

Diferente de Austen, Alencar levanta um tema já mais atual em seu livro, que é o 

divórcio, pouquíssimo ou nunca pensado à época de Austen, sequer mencionado em seu livro. 

Alencar até cita em seu livro a condição de separação na Inglaterra, mas seria completamente 

diferente da vivida no Brasil, “e ainda neste século se usava em Inglaterra, como símbolo do 

divórcio, levar a repudiada ao mercado e vendê-la ao martelo.” (ALENCAR, 2016, p.210). 

Assim, tanto em Orgulho e Preconceito quanto em Senhora temos o casamento por 

interesse e as relações humanas por cunho monetário como crítica central do romance, nossas 
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heroínas atingem o ápice ao casarem-se com seus respectivos parceiros por amor, cada um à 

sua maneira dialogam com a sociedade de sua época e contexto histórico. 
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