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“I wished to tell the truth, for truth 

always conveys its own moral to 

those who are able to receive it” 

     Anne Brontë 



RESUMO 

 

 

O objetivo desta monografia é analisar a obra ficcional de Anne Brontë, relacionando 

biografia, contexto histórico e a sua obra de ficção. Buscamos refletir sobre a escrita de autoria 

feminina na Inglaterra oitocentista, país no qual os romances escritos por mulheres se 

popularizaram e muitas se notabilizaram como escritoras. Abordamos a vida da família Brontë, 

uma das mais notórias famílias literárias, que tem até hoje os nomes de Charlotte, Emily e Anne 

expoentes de sua época. Por fim, a partir das análises dos romances de Anne Brontë, pudemos 

perceber que o tema central da autora é a educação moral como forma de desenvolver o caráter 

de homens e mulheres que, para ela, deviam ter os mesmos direitos, possibilidades e 

expectativas. Em Agnes Grey, seu primeiro romance, ela narra a jornada de uma mulher em 

desenvolvimento, que buscava através de sua força moral, fazer o certo para ela e para os outros. 

Em A Inquilina de Wildfell Hall, a autora, mais experiente, nos apresenta um romance mais 

complexo e com tema polêmico, em especial para o período no qual foi escrito. Ao dar voz a 

uma personagem que foge de um marido violento e que a traía, a autora nos apresenta uma 

personagem que vai contra as convenções de mulher adequada. Os romances de Anne Brontë, 

portanto, apresentam grande potencial para a análise histórica, em especial aos estudos de 

gênero e da escrita de autoria feminina do século XIX.        

   

Palavras-chave: gênero, escrita de autoria feminina, romances, Anne Brontë, século XIX.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this monograph is to analyze the fictional work of Anne Brontë, relating 

biography, historical context and her work of fiction. We focus to reflect on the women writing 

in nineteenth century England, a country in which novels written by women became popular 

and many were noted as writers. We approach the life of the Brontë family, one of the most 

notorious literary families, which has until today the names of Charlotte, Emily and Anne 

exponents of their time. Finally, from the analysis of Anne Brontë's novels, we can see that the 

author's central theme is moral education as a way of developing the character of men and 

women who, for her, should have the same rights, possibilities and expectations. In Agnes Grey, 

her first novel, she chronicles the journey of a developing woman, who sought through her 

moral strength to do right for herself and for others. In The Tenant of Wildfell Hall, the more 

experienced author presents a more complex and controversial novel, especially for the period 

in which it was written. By giving voice to a character who escapes from a violent and traitorous 

husband, the author presents us with a character that goes against the conventions of a suitable 

woman. Anne Brontë's novels, therefore, present great potential for historical analysis, 

especially to the studies of gender and women writing in the nineteenth century.  

 

Keywords: gender, women writing, novels, Anne Brontë, nineteenth century.   
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AVISO 

 

Todas as traduções utilizadas nessa monografia são livres. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Ai! Pobre mulher que escrever quer! 

Tamanha pretensão ninguém perdoa 

naquela que, em lugar de ser ‘patroa’ 

ou ‘dona’ em sua casa, quer colher 

meter, torta, nas letras! Se lhe der 

na telha fazer versos, lhe dirão 

que tempo vai perder a transgressão 

tal mesmo uma virtude não redime. 

Vigora em sociedade esse regime, 

pois temos que ser belas; cultas não”1.  

  

 Nesta monografia analisamos a obra ficcional de 

Anne Brontë e a relação entre biografia, contexto histórico 

e ficção. A partir de sua obra, problematizamos questões 

sobre a escrita de autoria feminina no início do século XIX 

na Inglaterra e suas relações com a tradição literária, bem 

como as relações entre o lugar social e cultural das 

mulheres e sua inserção na tradição literária inglesa, 

procurando por elementos críticos à sociedade, à cultura e 

aos papeis de gênero. Traçamos também a trajetória de 

vida da autora e de sua família, uma vez que a escritora 

faz parte de uma das famílias literárias mais 

conhecidas: as irmãs Brontë2.  

 Considerada a irmã Brontë menos conhecida, Anne geralmente é lembrada por ter sido 

a outra irmã escritora de Charlotte e de Emily. Morreu aos 29 anos, deixando dois romances3, 

além de poemas4 e cartas. O tema principal de suas obras é a condição social e cultural das 

mulheres na sociedade patriarcal inglesa.   

Para compreendermos este contexto é necessário analisar a escrita de autoria feminina 

na Inglaterra oitocentista. No ensaio Um Teto Todo Seu (1929), Virginia Woolf discute o 

significado da relação “As mulheres e a ficção”, algo que a princípio lhe pareceu muito simples, 

mas que poderia ter inúmeros significados, podendo estar relacionado com as “mulheres e como 

elas são, ou as mulheres e a ficção que elas escrevem, ou poderia significar as mulheres e a 

                                                           
1 Poema de Lady Winchilsea, citado por Virginia Woolf em Um teto todo seu. (WOOLF, V. Um teto todo seu. São 

Paulo: Tordesilhas, 2014. P.87).   
2 Charlotte Brontë (1816-1855); Emily Brontë (1818-1848); Anne Brontë (1820-1849). 
3Agnes Grey (1847) e A Inquilina de Wildfell Hall (1848). 
4 Poems é um livro de poemas lançado pelas irmãs Brontë com os pseudônimos masculinos Currer, Ellis, and 

Acton Bell (1846), e outros tantos livros com seleções de poemas inéditos que foram lançados após a sua morte. 

FIGURA 1: ANNE BRONTË, RETRATO 

PINTADO PELA IRMÃ CHARLOTTE 

(FONTE: CHITHAM, 1991) 
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ficção que é escrita sobre elas”, ou até mesmo uma mistura dessas três possibilidades5. Woolf 

logo percebeu que nunca conseguiria chegar a resolver definitivamente aquela equação, porém 

tinha uma certeza, a de que “uma mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço 

próprio, se quiser escrever ficção”6.  

Segundo Mothersole, Woolf foi quem “primeiro promoveu a idéia adotada pelas 

feministas modernas de que uma tradição feminina de escrita deveria ser um assunto para 

pesquisa séria”. Ainda segundo esta autora, foi Elaine Showalter quem produziu, décadas mais 

tarde, em A Literature of their Own, o argumento mais lido e convincente para a existência de 

tal tradição7.    

Deste modo, inspirada na reflexão de Woolf e Mothersole, procuramos entender as 

influências entre autor, autoridade e criação na formação da tradição literária feminina do século 

XIX, uma sociedade que definia a mulher como um ser frágil e que deveria se pautar pelo 

recato, modéstia e comedimento. Quem escrevia, quem podia escrever e quem podia escrever 

sobre o quê são questões muito importantes que balizaram esta pesquisa.  As mulheres não 

tinham as mesmas condições sociais e culturais e estavam em grande desvantagem quando 

desejavam se tornar escritoras. Enquanto os homens recebiam educação formal e saiam pelo 

mundo em busca de novas descobertas e experiências, as mulheres ficavam em casa, sob a tutela 

da família até que se casassem. Ainda que escrevessem, não teriam muito tempo e logo 

desistiriam dessa empreitada em favor da família e dos compromissos sociais.  

 A figura do autor estava relacionada à do criador, com as ressonâncias da autoridade, 

do divino e da figura paterna. Susan Gubar e Sandra Gilbert fazem uma instigante analogia 

entre a pena e o pênis, como se a pena fosse um pênis metafórico, assinalando que na cultura 

patriarcal ocidental, “o autor de um texto é um pai, um progenitor, um procriador, um patriarca 

estético cuja pena é um instrumento de poder gerativo igual a seu pênis”8. Como seriam, então, 

gerados os textos das mulheres, se lhes faltava o falo? Escrever, ler e pensar eram consideradas 

atividades exclusivamente masculinas, fálicas. As mulheres que escreviam eram consideradas 

estranhas, fora de lugar e em desacordo com sua natureza, talvez masculinas demais. A única 

função na vida de uma mulher era a de ser modesta e sem importância, reduzida ao longo da 

                                                           
5 WOOLF, V. Um teto todo seu, Op. Cit., p. 11 e 12.   
6 Ibidem, p. 12.  
7 MOTHERSOLE, B. Female philanthropy and women novelists of 1840-1870.Thesis submitted for the degree 

Doctor of Philosophy. Brunel University, 1989. Chapter 3 “The novel and the woman writer –a tradition on her 

own?” p. 254. [who first promoted the idea adopted by modern-day feminists that a female tradition of writing 

should be a subject for serious research]   
8 GILBERT, S; GUBAR, S. The Madwoman in the Attic: the woman writer and the nineteenth century literary 

imagination. New Haven: Yale University Press, 2000. p. 3-6. [the text’s author is a father, a progenitor, a 

procreator, an aesthetic patriarch whose pen is an instrument of generative power like his penis] 
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história “a meras propriedades, a personagens e imagens aprisionadas em textos masculinos 

porque só se geraram [...] pelas expectativas e desígnios masculinos”9. 

O que significava, portanto, ser uma escritora numa sociedade e numa cultura 

dominadas pelos homens? Numa sociedade que reduzia a mulher ao estereótipo de anjo ou 

monstro a mulher artista deveria primeiramente lutar contra as ideias pré-estabelecidas sobre 

elas e definir seu papel na sociedade. Para Gilbert e Gubar um bom começo era buscar uma 

precursora, pois poderia ser um bom exemplo de como seria  possível uma revolta contra  a 

autoridade literária patriarcal, legitimando, assim, seu próprio esforço. Esse processo podia ser 

bastante debilitante para as mulheres, mas entre os séculos XVIII e XIX algumas demonstraram 

uma força extraordinária em suas realizações literárias, tanto que às mulheres de hoje é possível 

escrever com energia e autoridade graças ao isolamento, alienação e obscuridade que as 

mulheres do passado tiveram que superar no processo de construção de uma tradição literária10. 

As mulheres, quando escreviam, eram colocadas no centro das atenções, uma posição 

que não era comum para a época. O casamento era a única ocupação respeitável e escrever com 

o intuito de publicar, de tornar-se publicamente conhecida, colocava em perigo uma 

característica esperada nas mulheres: a modéstia11. Robert Halsband12 identificou duas 

tradições de mulheres escritoras: mulheres de respeito que escreviam para entretenimento 

próprio, familiar e de amigos; e mulheres que escreviam com o intuito que seus livros fossem 

publicados, obtendo lucro com esse trabalho13. Para Poovey, três fatores ajudaram as mulheres 

a participarem da cultura literária  no século XVIII: primeiro, o fato de que poderiam publicar 

anonimamente e assim não seriam expostas e julgadas por seu sexo; segundo, a abertura da 

sociedade para um modelo literário feminino, com novas oportunidades e espaços para 

discussão; e terceiro, a ênfase nos sentimentos,  pois “as mulheres poderiam escrever sobre seus 

próprios sentimentos e com sua própria imaginação, especialmente quando “expressão” 

substituiu o conteúdo intelectual como o principal critério de qualidade”14.  

 Houve uma explosão na popularidade e na produção de romances no século XIX. 

Segundo Brenda Mothersole, os romances foram concebidos no século XVII, chegaram à 

                                                           
9 Ibidem, p. 12. [to mere properties, to characters and images imprisoned in male texts because generated solely 

[...] by male expectations and designs]  
10 Ibidem, p. 44-51.   
11 POOVEY, M. The Proper Lady and the Woman Writer: ideology as style in the works of Mary Wollstonecraft, 

Mary Shelley and Jane Austen. Chicago: University of Chicago Press, 1984. p. 35 e 36.  
12 Robert Halsband (1914-1989), foi professor universitário, escritor e uma autoridade em estudos literários do 

século XVIII. 
13 POOVEY, Op. Cit., p. 36.   
14 Ibidem, p. 36 e 37. [women could nevertheless write of their own feelings and from their own imaginations, 

especially when “expression” replaced intellectual substance as the primary criterion of quality]  
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adolescência no século XVIII e atingiram a maturidade no século XIX, quando se deu a sua 

popularização.  Muitos daqueles romances foram escritos por mulheres, o que leva Mothersole 

a questionar por que o interesse das mulheres nessa nova forma de literatura, em detrimento aos 

outros gêneros, e como foi possível a produção de tantas obras de autoria feminina15.  

 Às escritoras inglesas nunca faltou público, ainda que tivessem seus trabalhos 

obscurecidos pelo imperialismo cultural masculino. O século XIX foi sem dúvida a “Era das 

mulheres romancistas”, no entanto, a discussão sobre a escrita de autoria feminina da época tem 

sido imprecisa, fragmentada e exaltada. Para Elaine Showalter, existem algumas razões para 

esse fenômeno, como a redução e condensação das mulheres na história da literatura, que no 

caso da Inglaterra giram em torno de quatro ou cinco escritoras que são sempre lembradas e 

consideradas excelentes: Jane Austen, as irmãs Brontë, George Eliot e Virgínia Woolf. Segundo 

a autora, a “crítica das mulheres romancistas, ao concentrar-se nesses poucos casos felizes, 

ignorou quem não é “excelente”, deixando-as de fora de antologias, histórias, livros didáticos 

e teorias”, impedindo a percepção da continuidade na escrita e ficando mesmo sem “qualquer 

informação confiável sobre os relacionamentos entre a vida das escritoras e as mudanças no 

estado legal, econômico e social das mulheres”16. Outra razão assinalada por Showalter é a 

dificuldade dos críticos em considerar as mulheres romancistas e a literatura feminina do ponto 

de vista da teoria literária, devido “sua tendência em projetar e expandir seus próprios 

estereótipos ligados à cultura da feminilidade, e ver na escrita das mulheres uma eterna oposição 

entre criatividade biológica e estética”17. Não conseguindo ou não querendo pensar sobre as 

mulheres escritoras, a crítica acadêmica simplesmente lhes negou sua importância.  

 Muitas historiadoras da literatura, como Showalter, começaram a reinterpretar e revisar 

estudos sobre as mulheres escritoras. Analisando seus escritos coletivamente, foi possível 

descobrir um imaginário constante, uma repetição de certos padrões, temas e problemáticas. 

Para Showalter, a tradição literária feminina se forma das relações ainda em evolução entre as 

mulheres escritoras e o ambiente em que vivem18. Outro fator a ser destacado é o fato de o 

romance ser um gênero difícil de ser definido, pois como assinala Mothersole, “é mais que uma 

                                                           
15 MOTHERSOLE, Op. Cit., p. 209 e 210.   
16 SHOWALTER, E. A Literature of Their Own. London: Virago, 1997. p. 4-6. [Criticism of women novelists, 

while focusing on these happy few, has ignored who are not “great”, and left them out of anthologies, histories, 

textbooks, and theories” e “nor any reliable information about the relationships between the writer’s lives and the 

changes in the legal, economic, and social status of women]  
17 Ibidem, p. 6. [their tendency to Project and expand their own culture-bound stereotypes of femininity, and to see 

in women’s writing an eternal opposition of biological and aesthetic creativity]  
18 Ibidem, p. 9 e 10.   
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transcrição da vida comum; e não é um relato de um acontecimento histórico, uma vez que é 

capaz de simplificar, expandir e distorcer a realidade”19. 

Três são os estágios arbitrários de desenvolvimento da tradição entre as escritoras 

citadas por Showalter: Feminine, período que abrange de  1840, quando começaram a aparecer 

os pseudônimos masculinos, até a morte de George Eliot em 1880, representado  por "uma fase 

prolongada de imitação dos modos predominantes da tradição dominante e a internalização de 

seus padrões de arte e seus pontos de vista sobre os papéis sociais”; Feminist, período que vai 

de  1880 a 1920, definido  como"uma fase de protesto contra esses padrões e valores e a defesa 

dos direitos e valores das minorias, incluindo uma demanda de autonomia"; e Female, período 

entre 1920 até o tempo presente,  representado  por uma fase de “auto-descoberta, uma virada 

para dentro, liberada de alguma oposição, de busca de identidade"20. Independente do estágio 

em que escreveram, essas mulheres tiveram que “lutar contra as forças culturais e históricas 

que relegaram as experiências das mulheres ao segundo plano”21.  

As escritoras inglesas fizeram incursões constantes no mercado literário, mas é difícil 

dizer quando as mulheres começaram a escrever ficção, gênero que começou a se desenvolver 

e ser reconhecido com forma literária no século XVIII, com os romances de   Henry Fielding e 

Samuel Richardson, chegando ao auge no século XIX22. A primeira mulher a escrever 

profissionalmente na Inglaterra foi Aphra Behn (1640-1689). Foi considerada na sua época 

como tola, imodesta, rebelde, sem remorsos, uma “mulher das sombras”, sem dúvida promíscua 

e certamente indecente. No século XIX, Aphra Behn não era um modelo para as escritoras, pois 

dinheiro, casamento e moralidade eram muito importantes. Havia, no entanto, uma ânsia sobre 

a autoria e a mulher escritora teve sempre que fazer importantes escolhas para definir sua 

presença pública no mundo23. Aphra Behn escreveu principalmente comédias para o teatro, que 

tinham como tema principal as desventuras dos casamentos arranjados e mal adaptados. Seu 

trabalho mais conhecido é, porém, o romance Oroonoko (1688), que tem como tema principal 

a escravidão.   

                                                           
19 MOTHERSOLE, Op. Cit., p. 217.  [The novel is more than a transcript of ordinary life; it is not an account of 

an historical event as it is capable of simplifying, expanding and distorting a serious actuality]    
20 SHOWALTER, Op. Cit., p. 11. [a prolonged phase of imitation of the prevailing modes of the dominant 

tradition, and internalization of its standards of art and its views on social roles"; "a phase of protest against these 

standards and values, and advocacy of minority rights and values including a demand for autonomy" e "self-

discovery, a turning inward, freed from some of the opposition, a search for identity]    
21 Ibidem, p. 29. [Always had to struggle against the cultural and historical forces that relegated women’s 

experience to the second rank]    
22 MOTHERSOLE, Op. Cit., p. 217.  
23 GUBAR, S; GILBERT, Op. Cit., p. 53-64.    
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 No século XVIII, a escritora mais importante foi, sem dúvida, Mary Wollstonecraft 

(1759-1797). Escreveu sobre o desperdício que era a vida das mulheres, em particular no campo 

da educação. Seu trabalho mais conhecido e renomado é Vindication of the Rights of Woman 

(1792), no qual  discorre sobre a importância do direito das mulheres à educação, que deveriam 

ter os mesmos direitos que os homens, pois eram tão essenciais quanto eles ao progresso e ao 

desenvolvimento da razão.  É menos conhecida por sua ficção, mas segundo Mothersole “há 

indícios que ela tenha antecipado o romance “social” vitoriano e uma heroína sensível às 

divisões baseadas em classe”, no romance Mary, a fiction (1788). Ainda que tivesse menos 

talento como romancista, fazia crítica  às divisões sociais  e à situação das mulheres pobres no 

século XVIII, assunto que foi explorado com maior efeito por autores do século XIX, como 

Charles Dickens e Elizabeth Gaskell24.    

 Importante destacar também o “Bluestocking Circle”, formado por mulheres 

intelectuais que podem ter começado a subcultura feminista no século XVIII, fazendo parte de 

movimentos inconformistas  com o objetivo de se  afirmarem como pessoas  inteligentes. Esse 

grupo permitiu que escritoras como Elizabeth Vesey, Sarah Austin, Fanny Burney, Lady 

Montagu e tantas outras, discutissem assuntos polêmicos e quebrassem algumas barreiras entre 

homens e mulheres. Também se envolveram  no debate sobre  a educação dos pobres e tiveram 

um efeito decisivo em encorajar mulheres a escrever sobre questões de cunho social25.   

 Por fim, não se pode deixar de citar a romancista mais famosa nascida no século XVIII: 

Jane Austen. Escreveu sobre as excentricidades da classe média durante a sociedade Regencial, 

sempre fazendo críticas irônicas e satíricas às hipocrisias sociais que a própria autora 

testemunhou nos salões e nas grandes propriedades rurais da Inglaterra. Um tema recorrente 

em suas obras são as relações de gênero , nas  quais  respeito e amor individual eram 

importantes. Não escrevia sobre assuntos que não conhecia, como guerras e a pobreza rural, por 

isso nunca teve a intenção de escrever romances que envolviam assuntos sociais26.   

São consideradas três gerações de romancistas durante o século XIX. A primeira 

geração, também conhecida como a “Era de Ouro” das autoras vitorianas, é representada pelas 

escritoras nascidas entre 1800 e 1820, como as irmãs Brontë, Elizabeth Gaskell, Elizabeth 

Barrett Browning, Harriet Martineau e George Eliot (Mary Ann Evans). São consideradas 

inovadoras, abrindo novos caminhos literários e criando novas possibilidades para as mulheres. 

                                                           
24 MOTHERSOLE, Op. Cit., p. 270-272. [there are indicators that she anticipated the Victorian “social” novel and 

a heroine sensitive to class-based divisions]    
25 Ibidem, p. 272-274. 
26 Ibidem, p. 283.   
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A segunda geração corresponde às escritoras nascidas entre 1820 e 1840, como Charlotte 

Yonge, Dinah Mulock Craik, Margaret Oliphant e Elizabeth Lynn. Seguiram os passos das 

“grandes”, consolidaram seus ganhos como escritoras, mas foram menos dedicadas e originais. 

A terceira geração, com escritoras nascidas entre 1840 e 1860, corresponde às escritoras 

“sensações” e as autoras de livros infantis. Estas mulheres tiveram dupla função: mulher e 

profissional, aproveitando da realização social e do sucesso literário27.   

As mulheres entraram no mercado literário no século XIX e monopolizaram a 

publicação de livros ficcionais. A maioria dessas mulheres era da classe média alta e da 

aristocracia. Mais de quarenta mil títulos de ficção foram publicados no período vitoriano, tendo 

a maioria desaparecido, assim como seus autores28. Duas áreas de interesse predominavam: 

“manter vivo e reafirmar seu próprio mundo real e industrial, e, apesar dos movimentos de 

dúvida na fé religiosa, uma exibição moral da preocupação cristã com os problemas sociais do 

dia a dia”29. Um aspecto importante é o fato de que, apesar da inovação dos romances nesse 

período, muitos escritores ainda eram atraídos pela tradição romântica da “sensibilidade”, na 

qual valores e aspirações estão ligados ao desenvolvimento de heróis e heroínas. Salvo 

exceções, a maioria dos protagonistas servia como exemplo para determinados valores, 

orientando o leitor, que no final poderia avaliar e tomar sua decisão moral. O restante dos 

personagens era avaliado em relação ao herói ou à heroína. Apesar de não ser um relato 

histórico, os romances nos fornecem uma visão única desse período e são objetos inestimáveis 

de estudo30.   

As mulheres, ainda que em menor número se comparadas com os homens, entraram na 

profissão de maneira nunca antes vista, deixando muitos romancistas com medo de competição. 

Os elevados números das publicações nesse período vêm dessa reação masculina, já que muitas 

mulheres estavam se sobressaindo, além do sucesso sem precedentes de alguns romances 

escritos por mulheres na década de 184031. A ficção oferecia às mulheres uma oportunidade 

para se sustentarem, já que aquelas que precisavam trabalhar não tinham muitas escolhas, além 

de serem governantas ou damas de companhia. Enquanto os homens eram treinados em diversas 

profissões, as mulheres de classe média tinham poucas opções e dependiam do que ganhavam 

para sustentar suas famílias. Isso fez que livros fossem escritos de maneira muito rápida e com 

                                                           
27 SHOWALTER, Op. Cit., p. 16.   
28 Ibidem, p. 31 e 32.    
29 MOTHERSOLE, Op. Cit., p.221 e 222. [the keeping alive and reaffirming its own human and industrial world, 

and despite movements of religious doubt, a moral display of Christian concern with the social problems of the 

day]   
30 Ibidem, p. 223 e 224. 
31 SHOWALTER, Op. Cit., p. 33.    
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uma qualidade inferior. Muitas escritoras passaram a ganhar um valor fixo para escrever um 

determinado número de romances por ano32. Escreviam histórias para crianças, poesia, hinos, 

tratados religiosos, mas acima de tudo, romances. Eram encorajadas a escrever apenas para o 

público feminino e que mantivessem suas noções convencionais de feminilidade, respeitando 

sua modéstia, pureza e submissão. Falar ao público masculino sobre questões públicas ou 

eruditas estava fora de questão33.  

Educação, meios de sobrevivência e idade da primeira publicação eram algumas das 

grandes diferenças entre homens e mulheres escritores no século XIX. Escritores que foram à 

universidade no período de 1800 a 1835 representavam 52,5% do total; entre 1870 e 1900, 

70,9% e entre 1900 e 1935 o número era de 72,3%, com o adicional de terem estudado 

gramática na escola também. O número de mulheres que eram educadas em casa era quase o 

mesmo dos homens educados nas universidades. Somente após a década de 1870 é que algumas 

mulheres passaram a ter algum tipo de formação mais elaborada.  As mulheres foram privadas 

de educação devido ao seu gênero, não à sua classe, criando assim um barreira intelectual que 

dividia homens e mulheres34. Os romances escritos pelas mulheres refletem seu esforço em se 

igualar ao padrão educacional que foi estabelecido pelos homens. Quase autodidatas quando se 

aventuravam no uso de seus conhecimentos, era esperado que tivessem os mesmos padrões 

escolares que os homens. Lutavam, então, para se educarem, geralmente contra probabilidades 

financeiras35.  

 Conforme novas oportunidades foram surgindo no campo da educação, o padrão de 

carreira para as mulheres na literatura ficou perto do modelo masculino. Ainda assim, muitas 

mulheres com talento nunca chegaram a escrever livros, pois não se sentiam fortes e 

independentes o suficiente. Restringiam seus talentos às cartas e aos diários36. Outro motivo 

que afastava as mulheres da escrita era a culpa que sentiam ao escrever. Crises financeiras na 

família liberavam um pouco essa culpa e justificavam seus trabalhos. Isso, no entanto, acabava 

criando hostilidades com seus pais, irmãos e maridos, em alguns casos. Esses se sentiam 

ameaçados pela perspectiva de competir com mulheres dentro de sua própria casa37. 

 Era comum às mulheres publicarem seus primeiros romances de forma anônima, pois 

assim fugiam do julgamento público, que podia expô-las ao ridículo e ceticismo e também 

                                                           
32 Ibidem, p. 38-41.  
33 MOTHERSOLE, Op. Cit., p.229 e 230.  
34 SHOWALTER, Op. Cit., p. 34 e 35.    
35 Ibidem, p. 35 e 36. 
36 Ibidem, p. 44.  
37 Ibidem, p. 45-47.    
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impedia o imprevisível e áspero brilho da publicidade, dando a algumas mulheres a sensação 

de liberdade e prazer, ainda que muitas vivessem em constante medo de terem suas identidades 

verdadeiras descobertas38. O uso de pseudônimos também foi uma tendência entre as mulheres 

escritoras. Primeiro porque teriam um tratamento sério por parte dos críticos e da imprensa. 

Segundo porque ficavam protegidas da vergonha que suas famílias poderiam sentir da 

exposição pública. O uso de outro nome e ainda por cima masculino representava uma liberdade 

que transcendia o ideal feminino na qual suas vidas eram pautadas39. Segundo Showalter, “uma 

mulher romancista, ao menos que usasse um pseudônimo, tinha que esperar críticas que 

focassem em sua feminilidade, sendo comparadas com outras mulheres escritoras de sua época, 

não importando o quão diversos eram seus temas ou estilo”40.   

 As resenhas escritas pelos homens padronizavam todos os romances que eram 

publicados pelas mulheres no século XIX. Somente depois das décadas de 1850 e 1860, quando 

o número de romances cresceu consideravelmente, é que os resenhistas foram forçados a 

reconhecer que as mulheres estavam se superando na criação ficcional41. A justificativa para 

aqueles que ainda se recusavam a reconhecer a capacidades das mulheres em escrever romances 

era a de que esses romances eram inferiores aqueles escritos por homens. Para eles, as mulheres, 

além de ter experiências limitadas na vida, não sentiam paixão, raiva, ambição ou honra e por 

isso não poderiam expressar muito sobre a vida42. Além disso, os romances eram considerados 

uma forma de entretenimento de massas, considerado fácil de ler, por não exigir nenhum 

conhecimento específico ou exercício mental que eram exigidos na leitura de poemas, ensaios 

ou sermões. Eram escritos em inglês, diferentes dos clássicos da literatura, e por isso 

considerados inferiores aos que foram escritos em grego e latim. Somado a isso, as mulheres 

escritoras tinham que lidar com a frequente condescendência dos editores masculinos, que 

editavam o material das escritoras e julgavam improvável que elas o tivessem escrito43.   

Negadas à participação na esfera pública, às mulheres vitorianas era ensinado que 

guardassem seus sentimentos para si mesmas, escrevendo seus pensamentos e sentimentos em 

diários ou dividindo-os com uma outra mulher. A Igreja era o único lugar público em que as 

mulheres eram esperadas e respeitadas. A falta de experiências é refletida em alguns escritos 

                                                           
38 MOTHERSOLE, Op. Cit., p.231 e 233.  
39 SHOWALTER, Op. Cit., p. 48.   
40 Ibidem, p. 61. [A woman novelist, unless she disguised herself with a male pseudonym, had to expect critics to 

focus on her femininity and rank her with other women writers of her day, no matter how diverse their subjects or 

styles]   
41 Ibidem, p. 62. 
42 Ibidem, p. 62-66.  
43 MOTHERSOLE, Op. Cit., p. 235.  
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femininos, que eram considerados simples e ingênuos44. O mundo da política, das revoluções, 

das guerras e da vida pública era pouco conhecido pelas mulheres, que foram excluídas das 

experiências do mundo consideradas masculinas, como a erudição, a investigação filosófica e 

política, a exploração de novos continentes. No entanto, tinham um grande conhecimento sobre 

ideias religiosas, amor, namoro, aspectos místicos da vida e da natureza. Os romances eram, 

então, um formato atraente para as mulheres, pois “ofereciam um maior alcance para a descrição 

da vida em comunidade e para a exploração do vasto mix de inter-relações humanas”, chegando 

a ser utilizados com base para algumas análises mais profundas e sociais da Inglaterra do século 

XIX45.  

Os críticos, no entanto, consideravam os romances das mulheres sem apelo artístico e 

esforço, por isso não podiam competir com a racional eloquência masculina. Além disso, as 

mulheres romancistas eram constantemente consideradas frustradas e infelizes, por isso 

escreviam. Para Showalter, acontecia o contrário, pois essas mulheres encontravam na escrita 

sua vocação, algo que as faziam superiores às mulheres comuns, e por isso, ainda mais felizes 

e realizadas46. Ainda segundo a autora, as escritoras do período vitoriano possuíam sentimentos 

refinados, tato, observação, experiência doméstica, moralidade desenvolvida e conhecimento 

do caráter feminino, em contrapartida dos homens, que tinham falta de originalidade, 

treinamento intelectual, inteligência abstrata, humor, autocontrole e conhecimento do caráter 

masculino. A predominância de elementos masculinos ou femininos era o que determinava o 

sexo do autor, quando esse escrevia sobre pseudônimo ou de forma anônima. Alguns romances, 

porém, apresentavam elementos masculinos e femininos e, portanto, não poderiam ser definidos 

com precisão. Esse é o caso dos romances Jane Eyre (1847), escrito por Charlotte Brontë e 

Adam Bede (1859), escrito por George Eliot47, dois romances que foram publicados sob 

pseudônimos masculinos, mas escritos por mulheres.  

As romancistas, apesar de compartilharem os mesmos valores das mulheres das classes 

médias vitorianas e possuir a mesma noção tradicional de feminilidade, não eram mulheres 

comuns que por coincidência escreveram livros. Elas foram diferentes em sua maneira de viver. 

Mesmo aquelas que começaram a escrever para o sustento de suas famílias, logo se viram 

diferentes das outras mulheres. Para Showalter, “as mulheres novelistas tinham autoridade para 

                                                           
44 SHOWALTER, Op. Cit., p. 66-67.   
45 MOTHERSOLE, Op. Cit., p. 238-246. [offered more scope for the depiction of community life and for the 

exploration of a vast mix of human inter-relationships]  
46 SHOWALTER, Op. Cit., p. 68-71.    
47 Ibidem, p. 75-76.  
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descrever a vida das mulheres comuns, aquelas vidas impotentes de influência, exemplo e 

silêncio, precisamente porque as haviam superado”48. 

A escolha por Anne Brontë, uma escritora que é pouco estudada e comentada  nos 

estudos sobre as mulheres romancistas do século XIX, vem deste esquecimento e por ser  pouco 

conhecida entre os leitores, em especial leitores e leitoras brasileiros, tendo sido relegada à 

posição da irmã Brontë que a maioria desconhece, ou de “irmã silenciosa”. Mais do que ser 

desconhecida pelo grande público e esquecida pela crítica, Anne foi deixada de lado também 

pela crítica feminista. Langland comenta o fato de que a crítica feminista é bem-sucedida quanto 

aos trabalhos de autoria feminina, em especial do período vitoriano. Para ela é surpreendente 

que Anne tenha sido deixada de lado, aparecendo pouco e em geral fora de contexto. Autoras 

como Elaine Showalter (A Literature of Their Own), Patricia Spacks (The Female Imagination), 

Ellen Moers (Literary Woman) e Sandra Gilbert e Susan Gubar (The Madwoman in the Attic), 

são exemplos de trabalhos referenciais da crítica feminista apontados pela autora e que não 

analisaram a literatura produzida por Anne Brontë49.   

O objetivo geral dessa monografia, portanto, é analisar os romances escritos por Anne 

Brontë, relacionando a biografia, o contexto histórico e a obra de ficção. São objetivos 

específicos compreender as relações entre o lugar social e cultural das mulheres e sua inserção 

na tradição literária inglesa e analisar os romances de Anne Brontë procurando pelos elementos 

críticos à sociedade, à cultura e aos papeis de gênero. 

De acordo com Simone de Beauvoir, “ninguém nasce gênio: torna-se gênio”50. A partir 

dessa reflexão, no capítulo um dessa monografia realizamos uma discussão sobre a trajetória 

da família Brontë, uma das mais famosas na literatura mundial e considerada por muitos 

constituída por escritoras geniais. De origem irlandesa, Patrick Brontë, o patriarca da família, 

chegou à Inglaterra em 1802 quando iniciou seus estudos em Cambridge e nunca mais 

expressou o desejo de voltar para a Irlanda. Ordenado clérigo, durante seus primeiros anos na 

profissão ocupou postos em alguns vilarejos até que lhe foi oferecida uma colocação na 

localidade de Haworth, no qual trabalhou e viveu o restante de sua vida. Conheceu sua futura 

mulher, Maria Branwell, em 1812 e juntos tiveram seis filhos: Maria, Elizabeth, Charlotte, 

Branwell, Emily e Anne. A partir desse momento a história da família Brontë passou por um 

                                                           
48 Ibidem, p. 80 e 81. [women novelists had authority to describe the lives of ordinary women, those powerless 

lives of influence, example, and silence, precisely because they had outgrown them]   
49 LANGLAND, E. Anne Brontë: The Other One. New Jersey: Barnes & Noble Books, 1989. p. 157. 
50 BEAUVOIR, S. O Segundo Sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. p. 198.    
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turbilhão de acontecimentos e tragédias, que corroboraram para o surgimento da mitologia em 

torno das famosas irmãs Brontë.  

Nos capítulos dois e três analisamos a obra ficcional de Anne Brontë. No capítulo dois 

a obra analisada é Agnes Grey, romance publicado em 1847 e que nos apresenta como heroína 

uma mulher simples e comum, algo nenhum pouco usual para a época no qual foi escrito.  O 

livro narra a história de uma mulher em desenvolvimento, que deseja ganhar experiência através 

do trabalho e também conhecer um pouco do mundo. Anne Brontë nos mostra a realidade da 

vida de uma preceptora, que tinha que se submeter a pupilos pouco interessados e mal-

educados, assim como pais intransigentes. Apesar das dificuldades que a protagonista enfrenta 

na adaptação de sua nova realidade, seu desejo era manter o emprego conquistado para assim 

conquistar sua independência financeira. No final, ainda que o romance ceda à convenção 

romântica do casamento e da maternidade, a autora nos apresenta uma protagonista pouco 

tradicional em seu papel feminino.  

O capítulo três, por fim, tem como objetivo analisar o romance A Inquilina de Wildfell 

Hall, publicado em 1848. Considerado polêmico no momento de sua publicação, o romance 

conta a história de uma jovem que, diante de um casamento infeliz e sem futuro, decide fugir 

com o filho e adquirir uma nova identidade. Através de uma narrativa em camadas, Anne Brontë 

nos apresenta um romance mais complexo em tema e em personagens que Agnes Grey. O 

romance tem narrativa epistolar e é dividido em três partes: a primeira narrada através de cartas 

por Gilbert Markham; a segunda narrada por Helen Graham através de relatos em seu diário e 

a terceira parte é composta pelas narrativas de Gilbert e Helen através das cartas de seu irmão 

Frederick Lawrence. O plot principal do romance nos oferece uma nova abertura para a questão 

dos direitos das mulheres, em especial ao relacionado ao casamento. Anne Brontë lidou com 

temas delicados para a época em que viveu, mas da única forma que conhecia: através de sua 

convicção moral e na busca da verdade acima de tudo. No fim, assim como em Agnes Grey, a 

felicidade por meio do casamento prevalece, mas não sem o aprendizado da primeira 

experiência fracassada, que fez a personagem deixar de acreditar que poderia mudar as 

convicções morais de outra pessoa e não se apressar em se casar novamente. 
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FIGURA 2: AS IRMÃS BRONTËS, RETRATO PINTADO PELO IRMÃO BRANWELL. DA ESQUERDA 

PARA A DIREITA: ANNE, EMILY E CHARLOTTE. (FONTE: GARDINER, 1992) 
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CAPÍTULO 1: AS MÚLTIPLAS IRMÃS BRONTËS 

 

Muito já se discutiu sobre a vida e obra das irmãs Brontë, seja em biografias, estudos 

acadêmicos ou até mesmo no cinema e na televisão. Segundo Juliet Barker51, historiadora e 

principal biógrafa na atualidade sobre as irmãs escritoras, a vida das Brontë já foi escrita tantas 

vezes que parece que nada mais restou para dizer. Inúmeros biógrafos e críticos literários 

organizaram suas histórias de acordo com as mais variadas explicações e de acordo com suas 

conveniências. Ainda segundo Barker, a única coisa que permanece é a definição das irmãs:    

 

“Charlotte é retratada como a vítima sofredora do dever, subordinando sua 

carreira como escritora às exigências de seu pai egoísta e autocrático; Emily é 

a criança selvagem e genial, profundamente misantropica, contudo 

completamente cheia de compaixão para com seu irmão errante; Anne é calma, 

convencional a quem faltando o espírito rebelde das irmãs, se conforma às 

demandas da sociedade e da religião”52.  

 

A primeira publicação sobre as Brontë e que foi responsável pelo surgimento da 

mitologia em torno das irmãs, foi a biografia escrita por Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte 

Brontë (1857).  Para os padrões atuais o livro apresenta algumas deficiências, como, por 

exemplo, ignorar a Revolução Industrial e os seus 

impactos na cidade de Haworth, onde as irmãs escritoras 

viveram a maior parte de suas vidas. Apesar disso, é um 

livro importante e se constitui como uma referência 

documental em nossa pesquisa.    

Elizabeth Gaskell (1810-1865) conheceu 

Charlotte Brontë em seus últimos quatro anos e meio de 

vida, a única sobrevivente das irmãs. Elas se encontraram 

em apenas cinco ocasiões, passando juntas vinte dias. 

Charlotte, no entanto, era uma pessoa reservada e por 

isso Gaskell teve acesso a certos detalhes de sua vida por 

meio dos anfitriões que as receberam53. A biografia, 

escrita após a morte de Charlotte, contou com o apoio de 

                                                           
51 BARKER, J. The Brontës. Wild Genius on the Moors: The Story of a Literary Family. New York: Pegasus 

Books, 2013.   
52 Ibidem, p. xvii. [Charlotte is portrayed as the long-suffering victim of duty, subordinating her career as a writer 

to the demands of her selfish and autocratic father; Emily is the wild child of genius, deeply misanthropic yet full 

of compassion for her errant brother; Anne is the quiet, conventional one who, lacking her sisters’ rebellious spirit, 

conforms to the demands of society and religion]    
53 GASKELL, E. The Life of Charlotte Brontë. London: Dent, 1971. P. vii.    

FIGURA 3: ELIZABETH GASKELL 

(FONTE: GARDINER, 1992)  
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seu pai, Patrick Brontë, e teve a cooperação de uma amiga de longa data, Helen Nussey, que 

guardou toda a correspondência que trocaram ao longo dos anos.   

O objetivo deste capítulo é recuperar a história familiar das irmãs Brontë, desde a origem 

irlandesa do patriarca da família, até o fim trágico e prematuro das irmãs escritoras, visitando 

os diferentes momentos pessoais e profissionais, tendo como referência documental a produção 

biográfica sobre elas.      

 

1.1. As origens: Brunty, Bruntee, Branty, Prunty ou Brontë? 

 

 

Patrick Brontë nasceu em Rathfriland, na Irlanda, 

em 17 de março de 1877, sendo o primeiro de sua 

família com esse sobrenome.  Seu registro de 

nascimento foi perdido e quando iniciou os estudos em 

Cambridge, na Inglaterra, em 1802, seu nome foi 

inicialmente registrado como Patrick Branty, um nome 

típico irlandês. Segundo John Cannon, a soletração das 

palavras era terrível no século XVIII, por isso existiam 

diversas possibilidades de redação do sobrenome, 

aparecendo como Brunty, Bruntee, Banty, Prunty. Na 

universidade Patrick passou a assinar como Patrick 

Brontë, adicionando o trema na última letra para 

acentuar a pronuncia da vogal E54. Seu sobrenome era 

originalmente Brunty, mas por algum motivo desconhecido decidiu adotar o sobrenome que se 

tornou famoso e que hoje conhecemos. Apesar de nenhum de seus filhos ter se casado e 

produzido descendentes, o icônico sobrenome “Brontë” foi passado à frente por alguns 

descendentes irlandeses de Patrick, que decidiram adotar o nome depois do sucesso literário 

das suas filhas Charlotte, Emily e Anne.       

De origem humilde, Patrick aprendeu a ler e escrever por conta própria com os poucos 

livros que sua família possuía, segundo narram as biografias. Aos dezesseis anos já ensinava na 

escola presbiteriana. Cambridge, porém, foi o lugar onde a sua vida pública efetivamente 

começou. Teve ajuda de tutores e entrou na faculdade como um “sizar”, estudante que recebia 

                                                           
54 CANNON, J. The Brontës: A Family History. London: The History Press, 2011, Kindle Edition. Cap. 1, doc. 

36-38.  

FIGURA 4: PATRICK BRONTË NA 

JUVENTUDE (FONTE: GARDINER, 1992) 
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assistência financeira. Para a maioria, Cambridge era um lugar que proporcionava a satisfação 

de passar anos agradáveis antes do retorno à família e aos negócios. Para Patrick, o diploma 

não era apenas desejável, como para a maioria, mas essencial, pois poderia lhe proporcionar 

um futuro promissor. Ter um desempenho satisfatório também era importante, pois manteria a 

reputação acadêmica dos “sizars” e justificaria o dinheiro investido pelos seus benfeitores. 

Tornou-se Bacharel em Artes em 23 de abril de 1806. Ordenado clérigo, Patrick nunca 

expressou o desejo de voltar para a Irlanda e trabalhar perto de sua família, amigos e vizinhos. 

Sua carreira começou no remoto vilarejo de Wethersfield.  Nesse período se apaixonou por 

Mary Mildred David Burder, doze anos mais nova que ele. Existem várias explicações para o 

relacionamento dos dois ter terminado, entre as quais a proibição por parte da família de Mary, 

sob a alegação da origem irlandesa de Patrick. Outra explicação seria a escolha de Patrick pela 

carreira eclesiástica, pois Mary tinha uma religião diferente da dele55e isso poderia prejudicar 

futuras promoções que viessem a acontecer. Patrick desistiu da mulher que amava pela carreira 

eclesiástica na igreja anglicana56.   

 Em 1809 ocupou o posto de clérigo no vilarejo de Wellington, com uma população 

maior e que ocuparia mais seu tempo. Esses novos deveres deram a ele uma distração necessária 

diante de sua infelicidade pessoal, segundo os biógrafos. No final desse mesmo ano teve uma 

nova e atraente oportunidade de ser vigário em Dewsbury, posição que lhe traria prestígio, 

entusiasmo e oportunidade de ser útil. Nos dezesseis meses que ocupou o posto nessa 

localidade, dividia seu tempo entre seus deveres formais e visitas aos paroquianos, sobrando 

pouco tempo para si mesmo57.  

 Em março de 1811 começou a trabalhar no vilarejo de Hartshed. Com menos 

responsabilidades, deu continuidade ao sonho de ter uma carreira literária. Seu primeiro livro 

publicado foi uma pequena coleção de poemas, assim como o primeiro trabalho que foi 

publicado por suas filhas escritoras somente anos mais tarde. Seu desejo era ser aceito como 

poeta e homem de letras58. Em vida publicou dois volumes de poemas, duas histórias em prosa, 

três panfletos e dois sermões, além de inúmeros artigos e poemas no jornal local. Segundo 

Bentley, sua prosa era honesta, com bom significado, mas considerada pomposa e entediante59.  

                                                           
55 Mary era não-conformista e Patrick era anglicano.  
56 BARKER, Op. Cit., p. 2-14. P. 17-26.  
57 Ibidem, p. 29-35.  
58 CANNON, Op. Cit., cap. 1, doc. 18 e 19.  
59 BENTLEY, P. The Brontës. London: Thames and Hudson, 1986. P. 12.    
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 Aos 35 anos e estabelecido em sua profissão, 

Patrick voltou a pensar em casamento. Não foi fácil para 

ele encontrar uma esposa que lhe inspirasse ao menos 

afeição, mas em uma visita a um antigo amigo de 

Wellington conheceu Maria Branwell, que tinha 29 anos. 

Maria nasceu em 1783 e cresceu em um mundo 

totalmente diferente do de Patrick, tendo aproveitado 

todos os benefícios de pertencer a uma família próspera 

de cidade pequena60. Era considerada uma jovem 

charmosa, simpática, afetuosa e conseguia se expressar 

bem pela escrita. Escreveu o ensaio “On the Advantages 

of Poverty in Religious Concerns”, que na opinião de 

Bentley é um texto “piedoso e sincero, inteiramente 

correto no estilo de sua época, o ensaio não contém nada de original ou impressionante e talvez 

por não ter sido uma tentativa séria, não foi publicado”. O fato de tanto Patrick como Maria 

terem tido aspirações literárias, teve grande significado na vida se seus filhos61.     

 Maria e Patrick se casaram em dezembro de 1812. A primeira filha do casal, Maria 

Brontë, nasce em abril de 1814. Antes do nascimento da segunda filha foi oferecido a Patrick 

um emprego em uma paróquia maior, em Thornton. Com um salário melhor, esse novo emprego 

veio numa boa hora, já que a família começava a crescer.  Elizabeth Brontë nasce em 8 de 

fevereiro de 1815, pouco antes da mudança da família para Thornton62.  

A família chegou em Thornton, lugar mais agradável e sociável que as outras localidades 

que Patrick tinha trabalhado anteriormente. Pela primeira vez iriam morar em um presbitério 

fornecido pela igreja, que era o lugar mais convenientemente localizado da cidade. Na 

companhia da família estava Elizabeth Branwell, irmã de Maria, que os acompanhou para 

ajudá-los nos primeiros momentos.   

Os anos que se seguiram foram muitos promissores para a família. Em 21 de abril de 1816, 

Maria deu à luz à terceira filha, Charlotte. Em 26 de junho de 1817 nasceu Patrick Branwell, o 

tão aguardado e esperado filho, que recebeu o primeiro nome em homenagem ao pai e o segundo 

                                                           
60 BARKER, Op. Cit., p. 47-55.   
61 BENTLEY, Op. Cit., p. 12 e 13. [Pious and sincere, entirely correct in the style of the time, the essay contains 

nothing original or striking and did not achieve, perhaps did not serious attempt, publication]  
62 BARKER, Op. Cit., p. 69-71.   

FIGURA 5: MARIA BRONTË (FONTE: 

GARDINER, 1992)  
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nome em homenagem à mãe. 

Em 30 de julho de 1818, 

Maria deu à luz a outra filha, 

Emily Jane, e finalmente em 

17 de janeiro de 1820, 

nasceu a última filha do 

casal, Anne. Segundo 

Gaskell, Maria, a filha mais 

velha, era uma criança 

delicada, pequena e possuía 

uma incrível precocidade 

intelectual. Foi companheira 

de sua mãe, ajudando a 

cuidar dos outros irmãos que 

chegaram63. 

Um pouco antes do 

nascimento de Anne, foi 

oferecido a Patrick um posto 

numa nova igreja que levaria 

a família para uma outra 

localidade, Haworth, no 

condado de Yorkshire, no 

norte da Inglaterra. Apesar de ser um vilarejo pequeno, Haworth tinha uma localização 

importante, pois por ali passava uma rota de comércio e também possuía fábricas, já que a 

cidade era bem guarnecida de água. Como se localizava nas colinas, era uma região que sempre 

ventava, fizesse sol, chuva ou neve. Era também uma cidade com alta taxa de mortalidade 

infantil. Mais de 41% das crianças morriam antes de completar seis anos. A estimativa de vida 

era uma das mais baixas da Inglaterra, 25 anos64. A congregação do vilarejo era bastante 

simples, o que fez Patrick pregar a partir de textos mais simples e mais acessíveis. A igreja era 

uma construção do século XVIII, mas já havia igreja na região desde a Idade Média. 

                                                           
63 GASKELL, Op. Cit., p. 24.    
64 BARKER, Op. Cit., p. 105-110.  

FIGURA 6: MAPA DOS LOCAIS ASSOCIADOS COM OS BRONTËS E 

SEUS ROMANCES (GARDINER, 1992)  
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FIGURA 7: FOTOGRAFIA TIRADA EM 1860, ONDE SE PODE OBSERVAR O PRESBITÉRIO NA PARTE 

DE CIMA E A IGREJA DE HAWORTH NA PARTE DE BAIXO (FONTE: BARKER, 2013) 

 

A família Brontë e duas empregadas foram para a cidade em abril de 1820. A felicidade da 

família, no entanto, foi logo abalada. Maria ficou muito doente. Estava com câncer, 

provavelmente de útero. Sua doença era mortal e nada poderia ser feito. Segundo biógrafos 

mesmo doente e sofrendo, Maria era a mesma pessoa paciente e alegre, raramente reclamando 

e devota ao marido, que ficava ao seu lado durante a noite. Segundo Gaskell, ela não ansiava 

em ver os filhos, provavelmente porque lembraria que eles logo ficariam sem mãe fazendo com 

que ficasse agitada65. Como ficou muito fraca, uma enfermeira teve que ser contratada. Morreu 

em 15 de setembro de 1821, deixando Patrick endividado com os custos do tratamento médico. 

Elizabeth Branwell, irmã de Maria, se mudou para Haworth para ajudar a cuidar dos sobrinhos. 

Depois da morte de Maria e com problemas financeiros, Patrick toma algumas decisões 

precipitadas. Menos de três meses depois da morte da esposa, escreve uma carta a uma amiga 

da família, Elizabeth Firth, propondo casamento. Além de receber uma óbvia recusa, Patrick, 

um clérigo sem dinheiro e com seis filhos, perdeu uma oportunidade futura de encontrar uma 

boa mãe para seus filhos, pois fez com que as poucas amizades femininas se afastassem devido 

a esta atitude intempestiva. No inverno de 1822, propôs casamento à irmã de um vigário 

conhecido, Isabella Dury, mas ela também o recusou. Dois meses depois escreveu para a mãe 

                                                           
65 GASKELL, Op. Cit., p. 30.    
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de Mary Burger com a intenção de saber se ela ainda 

estava solteira. Ela estava, mas igualmente o rejeitou. 

Sua falta de fortuna e posição social, fizeram de Patrick 

um partido indesejável e com o passar dos anos ele 

desistiu da ideia de se casar novamente. Com isso teve 

que fazer planos alternativos para o futuro de seus 

filhos66.  

A imagem construída de Patrick na “mitologia” das 

irmãs Brontë é de um homem que não se importava com 

sua mulher e seus filhos. Segundo Barker, Patrick 

sempre se interessou pelos interesses pessoais e 

intelectuais de seus filhos, os desafiando com perguntas 

difíceis desde muito novos. Um exemplo é a pergunta 

feita aos seus filhos quando tinham idades entre quatro (a mais nova) e dez anos (a mais velha):  

 

"Comecei com a mais jovem (Anne) - eu perguntei o que uma criança como ela mais 

queria - Ela respondeu, idade e experiência - eu perguntei  à próxima (Emily) o que eu 

tinha que fazer de melhor com seu irmão Branwell, que era, por vezes, um menino 

travesso. Ela respondeu , tenha bom senso com ele, e quando ele não ouvir o bom senso, 

chicoteie-o - Eu perguntei a Branwell, qual era a melhor maneira de saber a diferença 

entre os intelectos de homens e mulheres - Ele respondeu considerando a diferença entre 

eles em relação aos seus corpos - perguntei então a Charlotte, qual era o melhor livro 

do mundo, Ela respondeu, a Bíblia - e qual era o próximo melhor, ela respondeu “The 

Book of Nature” - eu perguntei à próxima (Elizabeth), qual era o melhor modo de 

educação para uma mulher, ela respondeu, o que faria ela governar sua casa bem - 

Finalmente perguntei à mais velha (Maria), qual era o melhor modo de passar o tempo, 

ela respondeu, colocando-se em preparação para um eternidade feliz”67.  

 

 Como não poderia garantir o futuro para seus filhos devido suas limitações financeiras, 

Patrick sabia que tinha que oferecer algum tipo de educação para eles, pois poderiam trabalhar 

e se sustentar. Para as mulheres não havia muitas opções. O caminho mais fácil era o casamento, 

mas seria pouco provável que alguma chegasse a se casar, tendo em vista sua condição social. 

                                                           
66 BARKER, Op. Cit., p. 115-124.   
67 Ibidem, p. 126. [I began with the youngest – I asked what a child like her most wanted – She answer’d, age and 

experience – I asked the next what I had best do with her brother Branwell, who was sometimes, a naughty boy, 

She answered, reason with him, and when he won’t listen to reason whip him – I asked Branwell, what was the 

best way of knowing the difference between the intellects, of men and women – he answer’d by considering the 

difference between them as to their bodies – I then asked Charlotte, what was the best Book in the world, she 

answered, the Bible – and what was the next best, she answer’d the Book of Nature – I then asked the next, what 

was the best mode of education for a woman, she answered, that which would make her rule her house well – 

Lastly I asked the oldest, what<wait> was the best mode ofspending time she answer’d, by laying it out in 

preparation for a happy eternity]  

FIGURA 8: ELIZABETH BRANWELL 

(FONTE: BENTLEY, 1986)  
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Com o casamento fora de opção, alguma profissão teria que ser considerada. Fora de questão 

estavam ocupações da classe operária, como costureira, vendedora, atendente de loja ou mesmo 

a enfermagem. Sobrava, portanto, muito pouco. Poderiam ensinar em escolas particulares ou 

como tutoras nas casas dos alunos ou se tornarem damas de companhia para senhoras de idade. 

Em qualquer caso, uma educação formal se fazia essencial68.  

As jovens deveriam saber, além de ler e escrever, falar corretamente, ter comportamento 

adequado, desenhar, tocar piano, costurar, saber um pouco de francês, italiano e talvez alemão. 

As línguas clássicas e a matemática eram exclusividade dos homens nesse período69. Segundo 

relatos de Gaskell, Patrick sempre encorajou o gosto da leitura nas filhas, mas quem as mantinha 

em seus devidos limites era a tia Elizabeth. As garotas eram ensinadas na teoria por Patrick e 

pela tia na prática através dos trabalhos domésticos, conseguindo unir as duas funções muito 

bem70. Sobre suas personalidades, os biógrafos registraram que Branwell era muito falante, 

volúvel e estava sempre se exibindo. Emily era reservada e forte em suas convicções. Anne, 

talvez a mais parecida com a mãe, era piedosa e resignada. Charlotte estava sempre lutando 

entre sua forte moralidade e suas intenções sexuais igualmente fortes. Sobre Elizabeth e Maria 

pouco se sabe71. 

 Com a ajuda financeira de alguns amigos, Patrick enviou Maria e Elizabeth para um 

internato quando elas tinham 9 e 8 anos respectivamente. Ficaram, no entanto, pouco tempo 

nessa escola, provavelmente devido aos altos custos de manutenção. Uma nova oportunidade 

logo surge, quando uma escola destinada a ensinar filhas de clérigos a um preço acessível estava 

abrindo suas portas. O lugar parecia feito sob medida para as irmãs Brontë, mas trazia a 

preocupação por ser desconhecida. Nos jornais eram frequentes as histórias horríveis sobre 

escolas que cobravam menos que o normal pela educação. A preocupação de Patrick, no 

entanto, desapareceu quando ele viu a lista de alunas, que incluía alguns nomes conhecidos e 

iminentes. Segundo Barker, não há dúvida de que Patrick não mandaria suas filhas para uma 

terrível instituição apenas por ela ser barata e com isso ficassem longe de seu alcance72.   

 A escola podia abrigar 72 alunas, mas no momento em que as duas irmãs Brontë mais 

velhas iniciaram seus estudos, a instituição estava aberta há alguns meses apenas e tinha ainda 

poucas pupilas, Maria e Elizabeth eram, respectivamente, a 17ª e a 18ª alunas a entrar na escola. 

Quando Charlotte e Emily chegaram alguns meses depois, havia 53 alunas registradas. As 

                                                           
68 Ibidem, p. 126-133.  
69 Ibidem, p. 134 e 135.  
70 GASKELL, Op. Cit., p. 80; 90-91.  
71 BENTLEY, Op. Cit., p. 24.   
72 BARKER, Op. Cit., p. 137 e 138.   
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idades das jovens variavam bastante. As mais novas tinham 6 anos (Emily e mais duas alunas) 

e a mais velha 22. A maioria das meninas dividia as camas que ficavam em um grande e único 

quarto73.    

 Epidemias e fatalidades eram fatores comuns nos internatos do século XIX, apesar de 

parecer algo terrível nos dias atuais. Das 53 alunas que estudavam na mesma época em que as 

irmãs Brontë, uma morreu na escola e 11 deixaram o local porque estavam doentes. Seis dessas 

morreram logo que chegaram em casa.  

 Maria e Elizabeth chegaram à “Clergy Daughter’s School” em 21 de julho de 1824, na 

companhia do pai, que passou a noite na escola e ficou satisfeito com o lugar.  As duas meninas 

tinham sido vacinadas e se encontravam bem de saúde. Patrick tinha uma noção muito clara de 

suas filhas e seu futuro. Segundo ele, Maria era uma garota com boa imaginação e 

extraordinário talento. Entrou na escola para ser preceptora, recebendo também aulas de francês 

e pintura. Quanto a Elizabeth ele considerava que ela possuía senso comum, mas não tinha 

talento intelectual como suas outras irmãs. Foi a única filha que não foi instruída para ser 

preceptora, recebendo instrução apenas para ser uma boa dona de casa. Charlotte iniciou seus 

estudos no dia 10 de agosto, sendo essa a primeira vez que ela ficava longe de casa. Entrou, 

assim como sua irmã Maria, para ter o mais alto nível de educação e se tornar preceptora. Em 

25 de novembro Emily chegou para se juntar às outras irmãs, também para ser preceptora74.  

 Em dezembro Maria começou a demonstrar sintomas de tuberculose, mas seu pai não 

foi avisado. Em fevereiro de 1825 ela estava muito doente. Levada para casa, não resistiu e 

morreu no dia 6 de maio aos onze anos de idade. Elizabeth, Charlotte e Emily não foram ao 

enterro da irmã, pois ainda estavam na escola. Nesse período, Elizabeth também ficou doente. 

Foi mandada para casa no dia 31 de maio. Ao ver o quão doente estava Elizabeth, Patrick foi à 

escola e trouxe Charlotte e Emily para casa também. Elizabeth não resistiu e morreu em 15 de 

junho de 1825, aos 10 anos de idade75.   

 A morte repentina das duas irmãs mais velhas foi um trauma na vida dos irmãos 

restantes. O único consolo religioso que ficou na família era a certeza de que elas foram para 

um lugar melhor. A natureza de suas perdas foi refletida em alguns de seus trabalhos futuros, 

no qual crianças órfãs foram representadas não apenas em escritos da juvenília, como também 

em seus romances. Anne, que tinha apenas cinco anos quando as irmãs morreram, foi a menos 

                                                           
73 Ibidem, p. 141 e 142. 
74 Ibidem, p. 148-155.   
75 Ibidem, p. 156-159.  
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afetada e Charlotte, a que mais sofreu, considerava suas irmãs mais velhas superiores a ela, 

interpretando as mortes da irmã como uma grande injustiça76.  

 Com o passar dos meses a vida gradativamente foi voltando ao normal. As jovens Brontë 

retornaram a sua rotina de lições, agora ministradas pelo pai e pela tia Elizabeth. Apesar de 

parecer que somente Branwell teve aulas de línguas clássicas com o pai, há evidências de que 

as meninas também tiveram algum tipo de instrução clássica. O comum para as moças era 

escrever e ler apenas nas línguas vernáculas, sendo raro encontrar alguma que fosse hábil com 

o latim e o grego. Emily e Anne eram familiarizadas com as línguas clássicas, assim como com 

a literatura.  Liam livros de segunda mão de seu pai ou emprestados na biblioteca local. Entre 

os livros que tiveram grande impacto em sua formação estavam biografias, livros de viagens e 

ficção. Apreciavam também os livros infantis de sua época. Segundo Barker, Patrick, apesar de 

todas as circunstâncias, promoveu educação e talento aos seus filhos o máximo que pode77. 

Nesse período, os irmãos começam a criar e a escrever suas próprias histórias.  O interessante 

é que a maioria destes primeiros escritos juvenis foi produzida em pequenas folhas dobradas de 

papel, geralmente de 5 por 4 centímetros de tamanho e eram chamados por Charlotte de “the 

world below”. Quando começam a escrever com a intenção de publicar, os irmãos já tinham 

experiência com a manipulação de tramas e caracterização de personagens78.    

 

 

FIGURA 9: ALGUNS DOS "PEQUENOS LIVROS" DE CHARLOTTE. (FONTE: BARKER, 2013) 

                                                           
76 Ibidem, p. 160-162.   
77 Ibidem, p. 165-174.   
78 BENTLEY, Op. Cit., p. 30-34.  
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A vida dos irmãos, porém, não era só trabalho e estudo. Como qualquer criança de suas 

idades tinham bastante energia e vários brinquedos com os quais inventavam personagens e 

histórias. Conforme foram crescendo, suas brincadeiras tomaram outra dimensão, já que eram 

capazes de escrever suas próprias aventuras, desenvolvendo complexos mundos imaginários. 

Angria foi um mundo imaginário criado a partir de um conjunto de soldados de brinquedo que 

Branwell ganhou de seu pai. Os irmãos deram nomes a esses soldados e desenvolveram seus 

personagens. Segundo Barker, todos os elementos dos escritos da juvenília dos Brontë já 

estavam presentes nessas primeiras histórias: “batalhas, rebeliões e política eram o básico, 

refletindo não apenas na origem dos brinquedos, mas também no papel dominante de Branwell 

nas peças”79.    

Branwell e Charlotte eram os mais prolíficos, sendo todos os trabalhos que 

sobreviveram daquele tempo dos dois irmãos. Emily e Anne tinham seu próprio mundo 

imaginário, Gondal, mas todos os seus escritos imaginários desta época foram perdidos ou 

destruídos. Gondal, embora devesse muito a Angria, se diferenciava em estilo e tipo, muito em 

parte porque era um mundo criado e dirigido por mulheres. Emily e Anne tinham os mesmos 

interesses quando se tratava de assuntos do coração. As relações de amor criadas pelas duas 

eram baseadas na igualdade, na coragem, na paixão e na fidelidade até a morte. Usavam uma 

linguagem simples, diferente das aventuras amorosas de Charlotte, que eram versificadas nas 

quais a mulher apaixonada dependia de suas fantasias e caprichos para encontrar a felicidade80. 

Esses mundos imaginários, assim como seus personagens, eram tão reais que frequentemente 

eram confundidos com o mundo real pelos jovens. A invenção de reinos imaginários, porém, 

não foi algo único dos irmãos, já que inventar aqueles espaços ficcionais era algo comum para 

crianças criativas e inteligentes interessadas pelo universo da escrita. O que era único era a total 

absorção no mundo fantasioso que criavam.  

 Segundo Barker, a mitologia criada, em especial por Elizabeth Gaskell, de que os irmãos 

só tinham interesse de ordem sedentária e intelectual, de que eram crianças compulsivas por 

escrever e que escreviam literatura madura numa idade que a maioria mal consegue escrever, 

refere-se a apenas uma pequena parte da história dos Brontë, que na maioria das vezes acabou 

sendo distorcida. A invenção de reinos imaginários não foi algo único dos irmãos. A autora 

assinala que é fácil enfatizar a maturidade e a complexidade com que os jovens Brontë 

                                                           
79 BARKER, Op. Cit., p. 177. [battles, rebellions and politics were to be their staple diet, reflecting not only their 

origins in the toy soldiers but also Branwell’s dominant role in the plays]  
80 Ibidem, p. 317-320.   
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escreviam, mas o que não é muito mencionado é a natureza altamente imitativa, em estilo e 

conteúdo, da maioria de seus escritos81.  

Em janeiro de 1831 Charlotte começa seus 

estudos em Roe Head School, lugar que por dezoito 

meses ela estudou seriamente, com o firme propósito 

de alcançar conhecimento suficiente para se tornar 

uma preceptora. Ela tinha noção de que era uma 

despesa extra em casa e por isso usou todas as 

oportunidades para progredir e embora lhe faltasse 

educação formal no início, logo conseguiu se destacar 

em sua classe. Quando retornou para casa em 

Haworth, com apenas dezesseis anos, passou a tomar 

conta não apenas de seus estudos, mas também dos 

estudos de suas irmãs, que passaram a usufruir de seus 

conhecimentos adquiridos na escola.  

Foi também em Roe Head School que Charlotte conheceu suas duas grandes amigas, 

Ellen e Mary. Ellen Nussey era um ano mais nova que Charlotte e a mais jovem de uma família 

de doze filhos. Descrita como quieta, refinada e gentil, concedia conforto à amiga quando sentia 

falta de casa. Segundo Bentley, era uma garota religiosa, educada e com inteligência mediana, 

considerada por alguns como um pouco tediosa. Mary Taylor, diferente de Ellen, conseguia 

acompanhar Charlotte mentalmente. Vinda de uma família radical e de oposição ao governo, 

não era nem conservadora, nem anglicana82. Charlotte gostava do jeito agitado e barulhento de 

Mary e apesar de possuírem pontos de vista diferentes, tinham em comum o fato de ter de 

enfrentar um futuro sem a segurança da riqueza da família ou o casamento. Em suas 

correspondências Ellen foi confidente de Charlotte para problemas de família e também para 

suporte emocional. Mary, que desprezava a opinião dos outros e o mundo das aparências, tinha 

uma curiosidade intelectual que a fazia buscar sempre o auto- aperfeiçoamento e estimulou 

Charlotte buscar fazer algo importante no mundo. Todas as cartas entre Charlotte e Mary foram 

destruídas, infelizmente83. 

                                                           
81 Ibidem, p. 178.   
82 BENTLEY, Op. Cit., p. 38-40.   
83 BARKER, Op. Cit., p. 200-212.  

FIGURA 10: RETRATO DE CHARLOTTE 

BRONTË NA JUVENTUDE (FONTE: 

GARDINER, 1992) 
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FIGURA 11: ELLEN NUSSEY E MARY TAYLOR NA VELHICE. (FONTE: BENTLEY, 1986) 

 

Na segunda metade de 1835, Charlotte começa a trabalhar como professora na Roe Head 

School. Emily a acompanhou, iniciando seus estudos na escola. Ela era uma preocupação para 

a família, pois além dos meses passados na Clergy Daughter’s School há dez anos, ela nunca 

tinha ficado tanto tempo longe de casa. A vida na escola era bastante difícil, ainda mais para 

Emily, que com dezessete anos era uma das mais velhas, chamando bastante atenção por causa 

de sua altura e suas roupas antiquadas. A rotina da escola a afastou do mundo imaginário de 

Gondal, já que tinha uma vida organizada e ocupada, sobrando pouco tempo para pensar e 

escrever. Para Emily, continuar no mundo de Gondal era tão importante que transcendia sua 

imaginação e afetava seu bem estar físico. Logo a saudade de casa a deixou doente. Voltou 

então para o único lugar que lhe oferecia a liberdade de pensar e imaginar o que quisesse. Seu 

lugar na escola foi imediatamente ocupado por Anne, que não dependia do mundo de Gondal 

da mesma forma que Emily. Com dezesseis anos, era a primeira vez que deixava o lar para 

estudar. Como Charlotte, tinha um grande senso de dever e obrigação, nunca esquecendo os 

sacrifícios financeiros feitos pelo pai e por Charlotte, cujo salário como professora era quase 

que totalmente absorvido na sua educação. Acreditava também que era seu dever ter uma 

educação que lhe proporcionasse alguma forma de sustento e por isso embarcou nos estudos 

determinada a fazer o melhor84.   

                                                           
84 Ibidem, p. 272-276.   
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 Emily voltou a deixar a casa apenas em 1838 quando aos vinte anos de idade conseguiu 

seu primeiro trabalho como professora em Law Hill. Porém, mais uma vez sua saúde se 

deteriorou sob a atmosfera tensa de uma escola interna. Emily, assim como Charlotte e Anne, 

encontrou refúgio na poesia. Num período de três meses produziu um número grande de 

poesias. Estar longe de casa a impulsionou a escrever seus melhores poemas85. Mas as poesias 

não foram suficientes para mantê-la na escola, pois privada de suas fantasias de Gondal e sob a 

rigidez de um internato, Emily desabou. Seus seis meses em Law Hill foram a primeira e última 

experiência ganhando seu próprio dinheiro.  

 Nesse período, Charlotte recebeu uma inesperada proposta de casamento do irmão de 

Ellen, o Reverendo Henry Nussey, de vinte e sete anos, que tinha decidido que deveria se casar. 

Ainda que existissem vantagens no casamento, como não precisar mais se preocupar com seu 

sustento no futuro, podendo assim realizar seu sonho de ter a própria escola, pois seu marido 

poderia sustentá-la financeiramente, a natureza pouco romântica do pedido fez com que 

Charlotte apelasse para seu senso de honestidade, acreditando que deveria ser amada pelo seu 

marido, recusando polidamente o pedido86. Uma segunda proposta aconteceu em 1839, quando 

David Pryce, pároco de Colne lhe propôs casamento. 

Charlotte recusou e ele veio a morrer menos de seis 

meses depois do pedido.       

Branwell, que é responsável por uma das 

mitologias mais famosas do mundo dos Brontë87, 

tentava ser bem sucedido na carreira artística, fosse na 

pintura ou na literatura. Sempre disposto a se mostrar 

para uma audiência que o admirasse, promovia uma 

imagem sofisticada de si mesmo para seus amigos, 

pretendendo ter um conhecimento natural da metrópole, 

que provinha muito provavelmente de livros88. 

Branwell, porém, desistia muito facilmente de seus 

sonhos. Em 1839 decidiu tentar viver da pintura de 

                                                           
85 Ibidem, p. 342-346. 
86 Ibidem, p. 351-353.    
87 A mitologia envolve a ida de Branwell a Londres em 1835 para estudar na Royal Academy. No caminho para 

Londres se dá conta da sua falta de talento e afoga suas mágoas na bebida. Depois de gastar todo o dinheiro que 

seu pai havia lhe dado, volta para casa em desgraça e mente que foi roubado por um colega de viagem. Esse 

episódio muito conhecido é provavelmente invenção, pois, apesar de ter tido a real intenção de entrar para a Royal 

Academy, não existe nenhum documento ou correspondência que comprove que Branwell tenha ao menos tentado 

uma vaga no local. 
88 BARKER, Op. Cit., p. 265-266.   

FIGURA 12: AUTORRETRATO DE 

BRANWELL BRONTË (FONTE: 

GARDINER, 1992)  
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retratos, seguindo em frente com a vontade de se tornar um grande artista. Ao falhar na tentativa, 

investiu na carreira literária.  

Em Bradford se envolveu ativamente em um círculo de amigos artistas que, assim como 

ele eram jovens e passavam por dificuldades financeiras. Durante seis meses em 1840 trabalhou 

como tutor, mas logo foi dispensado. Na procura de um novo emprego, encontrou um novo 

campo de trabalho na construção de ferrovias na cidade de Halifax, um trabalho imenso e 

pioneiro no período. A cidade era conhecida pela sua cultura e proximidade com os ciclos 

literário, artístico e cultural, constituindo um dos méritos de seu novo emprego89. Foi 

encorajado por amigos a ir atrás de sua antiga ambição de ver seus poemas publicados. Foi uma 

grande realização quando viu seu primeiro poema publicado na Halifax Guardian, primeiro dos 

treze poemas publicados ao longo dos próximos seis anos. Todos, com exceção de dois, foram 

publicados sob seu pseudônimo favorito, Northangerland, o que sugere que apesar da confiança 

em suas habilidades, foi hesitante na hora de reconhecer sua autoria. Branwell nesse momento 

da vida tinha tudo para seguir em frente na carreira como escritor, mas teve sua autoestima 

abalada quando foi dispensado de seu trabalho na Leeds and Manchester Railway em 1842, 

retornando à sua casa em Haworth90.   

Em março de 1839 Anne começa seu primeiro trabalho como preceptora em Blake Hall. 

A falta de disciplina das crianças foi um problema para ela 

desde o começo, mas não demonstrava seus descontentamentos 

nas cartas enviadas à família. O trabalho, porém, não teve longa 

duração, pois ao voltar para casa no Natal, anunciou à família 

que foi dispensada91.   

Outro personagem importante na história dos Brontë é 

William Weightman, pároco, que é descrito como “um raio de 

luz na ruína e melancolia que envolveu a trágica família”92. É 

aceito por parte dos biógrafos que Anne foi apaixonada por ele 

e que sua morte precoce foi uma tragédia da qual ela nunca se 

recuperou. Mas não existe nenhuma evidência de que isso 

realmente aconteceu e os poucos fatos citados são abertos a 

outras interpretações. William era uma pessoa cujas qualidades 

                                                           
89 Ibidem, p. 353-357, 386, 392 e 404-405.     
90 Ibidem, p. 435-440.   
91 Ibidem, p. 360-367. 
92 Ibidem, p. 378. [a ray of light in the doom and gloom which is supposed to have enveloped the tragic Family]  

FIGURA 13: RETRATO DE 

WILLIAM WEIGHTMAN 

PINTADO POR CHARLOTTE 

(FONTE: BARKER, 2013)  
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logo o fizeram ganhar um lugar na família Brontë. Um exemplo foi o cartão de felicitações no 

Valentine Day, que Charlotte, Emily, Anne e Ellen ganharam dele em 1840. Apesar da crença 

de que Anne se apaixonou por William, existem evidências consideráveis que sugerem que foi 

Charlotte que na verdade se apaixonou por ele. Suas cartas dessa época são cheias de referências 

às coisas que William fez ou disse. Outra forte evidência é o fato de Charlotte estar 

desempregada e relutante em encontrar um novo posto. Anne, menos qualificada que Charlotte, 

encontrou sem muita dificuldade um novo posto de trabalho. Se realmente estivesse 

apaixonada, estaria relutante em deixar Haworth, como estava Charlotte93.    

No novo emprego, Anne foi professora de quatro dos cinco filhos do Reverendo 

Edmund Robinson em Thorp Green. Era o lugar mais distante que qualquer das irmãs Brontë 

já tinha trabalhado, assim como o posto mais prestigioso até então. Charlotte, com um gosto 

pelo exótico, começou a pensar na ideia de ir estudar em Bruxelas, na Bélgica, levando Emily 

como companhia. Emily, no entanto, não gostava da ideia de ficar longe de casa por seis meses 

em uma terra estrangeira e perdendo a liberdade que tinha em casa. Apesar de Anne ser a melhor 

beneficiária de uma educação em Bruxelas, esta teria que desistir de seu atual trabalho, 

dificultando as finanças da família. Patrick, Charlotte e Emily partiram para Bruxelas em 

fevereiro de 1842. Lá as irmãs iriam se beneficiar de uma educação por um preço razoável94.   

 O começo para Charlotte e Emily, no entanto, não foi fácil. Todas as aulas e lições eram 

feitas em francês e sem exceção para as irmãs que não eram fluentes neste idioma. Com 25 e 

24 anos, eram também mais velhas em relação às colegas de classe, em conjunto com o fato de 

serem estrangeiras e de uma religião diferente. Mas apesar de tudo elas não apenas 

sobreviveram, como também se destacaram. Charlotte, que tinha um francês melhor, teve uma 

adaptação mais fácil. Monsieur Heger, que era professor de literatura francesa e dono da escola, 

teve uma boa impressão das meninas, acreditando que o melhor delas era o poder imaginativo 

que seria melhor aproveitado escrevendo histórias. Emily fez um rápido progresso em francês, 

alemão, música e pintura. Os seis meses em Bruxelas foram exaustivos, mas como foram muito 

produtivas as irmãs foram persuadidas a ficar, mas agora no papel de professoras e não mais 

como alunas. Charlotte, apesar de sentir falta de casa, não teve nenhuma hesitação em aceitar. 

Não se sabe quais seriam os projetos de Emily por mais seis meses longe de casa, mas ela 

encontrou tempo para se dedicar ao mundo imaginário de Gondal, produzindo alguns poemas 

nesse período95.   

                                                           
93 Ibidem, p. 378-385. 
94 Ibidem, p. 425-447.   
95 Ibidem, p. 448-464.    
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 Em Haworth, Branwell se manteve ocupado escrevendo e revisando alguns de seus 

poemas para publicação, aproveitando o bom momento e contemplando uma carreira literária. 

William Weightman, contraiu cólera e apesar do melhor tratamento, a doença se mostrou fatal 

e ele morre aos 28 anos, em 6 de setembro de 1842. Mal tiveram tempo para se recuperar dessa 

morte e outro golpe atingiu a família. Elizabeth Branwell, que sempre teve boa saúde, também 

contraiu cólera e logo ficou claro que ela também morreria, o que acabou acontecendo em 29 

de outubro. Anne conseguiu voltar para casa apenas para o funeral da tia. Charlotte e Emily, 

ainda que atrasadas, decidiram voltar para casa para apoiar a família nesse momento difícil. As 

irmãs, em conjunto com uma prima, receberam a mesma fatia da herança da tia, que escolheu 

deixar apenas para as sobrinhas algum dinheiro, pois elas necessitavam mais. Não foi uma 

quantia significativa, mas era um dinheiro que traria conforto caso perdessem o pai 

repentinamente96.   

A família Robinson, com a qual Anne trabalhava há quase dois anos, estava procurando 

um novo tutor para seu filho mais novo. Branwell, no final de 1842, então se juntou à Anne em 

Thorp Green. Charlotte, diferente de Emily, estava disposta a voltar a Bruxelas. Ela partiu em 

janeiro de 1843 para ocupar um posto de professora no internato. Emily, apesar do sucesso na 

escola, decidiu ficar em casa e voltar para sua antiga vida, com grande entusiasmo para poesia 

de Gondal. Apesar de ter melhorado seu francês, alemão e também seus conhecimentos 

musicais, o grande progresso feito por Emily em Bruxelas foi nas relações sociais97.   

Charlotte voltou para Bruxelas sabendo como o 

Monsieur Heger se sentia em relação a ela, uma de 

suas pupilas mais brilhantes. Consciente ou não, 

esperava ganhar mais do que sua admiração 

intelectual. Segundo Barker, a questão do 

relacionamento entre Charlotte e Monsieur Heger é 

algo que divide os estudiosos das irmãs Brontë 

desde que as cartas escritas por Charlotte para ele se 

tornaram públicas no início do século passado.  Foi 

um relacionamento apropriado, sem dúvida, mas as 

cartas exalam uma intimidade que fariam uma 

mulher sozinha, vulnerável e com uma inteligência 

que afastava a maioria das pessoas, ficar suscetível 

                                                           
96 Ibidem, p. 467-480. 
97 Ibidem, p. 482-485.    

FIGURA 14: MONSIEUR HEGER (FONTE: 

BENTLEY, 1986)  
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a desconfianças e comentários. Charlotte foi conquistada. Sua crescente obsessão por um 

homem casado era algo totalmente repreensivo para ela, que moralmente não viu outra solução 

que deixar o pensionato e voltar para casa, onde não tinha nenhuma perspectiva de trabalho. A 

experiência de Charlotte em Bruxelas foi algo que a marcou intelectual e emocionalmente. Ela 

emergiu desta experiência belga diferente e mais segura como escritora. Sua paixão não 

correspondida por um homem casado alterou radicalmente sua visão de como um herói deveria 

ser98.    

Branwell, em Thorp Green, estava com dificuldades para se de adaptar no emprego como 

tutor, depois de tantos anos de independência trabalhando na construção de ferrovias. A 

admiração que a família Robinson tinha por ele foi um fator que acalmou seus ânimos e fez 

com que se adaptasse ao lugar gradualmente99.   

Charlotte voltou para casa e se 

deparou com o pai na casa dos 66 anos, 

com uma saúde deteriorada e quase 

perdendo a visão. Ensinar era sua única 

opção e como esperado por todos decidiu 

abrir sua própria escola. Ela funcionaria 

no próprio presbitério, começando com 

cinco ou seis garotas, que ocupariam os 

quartos vagos de Anne e Branwell. As 

taxas na escola seriam um pouco mais 

altas se comparadas com estabelecimentos 

similares da região, mas Charlotte estava 

disposta a oferecer uma educação bem 

completa para os padrões da época, 

composta por escrita, aritmética, história, 

gramática, geografia, bordado e por uma 

taxa extra de lições de alemão, francês, 

latim, música e desenho. O 

estabelecimento, “The Misses Brontë’s 

Establishment”, apesar dos melhores 

esforços de Charlotte, que escreveu para vários de seus contatos com a intenção de assegurar 

                                                           
98 Ibidem, p. 486-503. 
99 Ibidem, p. 509-510.   

FIGURA 15: PANFLETO COM A PROPOSTA DA 

ESCOLA DAS IRMÃS (FONTE: BENTLEY, 1986)  
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algumas pupilas, não recebeu nenhuma proposta e a escola acabou não se efetivando. Emily e 

Patrick sentiram-se aliviados, pois não teriam suas intimidades invadidas. Anne e Branwell, 

que foram excluídos do projeto a princípio, não perderam nada com o fracasso do pensionato. 

Já Charlotte teve que abandonar o projeto com um pouco de remorso100.    

Nesse período, um novo pároco começou a trabalhar na igreja com Patrick, Arthur Bell 

Nicholls, de apenas 26 anos, que veio trabalhar em Haworth logo após sua ordenação. Charlotte 

encontrava-se abatida, não apenas por seu fracasso profissional, mas também porque não 

conseguia esquecer Heger. Por meio de um amigo em comum, envia uma carta a ele dizendo 

que sua vida não tinha mais paz e que estava sofrendo com a falta do amigo. A carta nunca foi 

respondida.  Heger com certeza ficou numa situação delicada, pois se tivesse respondido a carta, 

encorajaria Charlotte a continuar a escrever. Se não respondesse, na esperança de que ela o 

esquecesse, ela poderia ficar esperançosa. No fim, ele nunca demonstrou interesse em se 

aproveitar dos sentimentos de Charlotte. Mesmo após sua morte, ele se recusou a permitir a 

publicação das cartas que ela lhe escreveu para que sua reputação não fosse maculada101.     

Charlotte começa a contemplar a ideia de ir para Paris trabalhar, mas uma crise inesperada 

explodiu na família no verão de 1845. Anne, ao voltar para casa com Branwell durante um 

feriado, anunciou que pediu demissão e não voltaria mais a Thorp Green. O motivo não estava 

claro, mas ela se mostrava preocupada com algo que tinha 

acontecido e apreensiva com algo que poderia acontecer em 

sua ausência junto à família Robinson. Emily, completamente 

absorvida por suas criações literárias, foi pouco sensível ao 

sofrimento da irmã. Para Barker, é surpreendente a reação de 

Emily ao sofrimento de Anne, que estava sendo vítima de uma 

situação além de seu controle: seu irmão Branwell estava 

tendo um romance com a Sra. Robinson. Não há dúvida 

quanto à veracidade do romance, que Branwell fazia questão 

de contar abertamente para quem estivesse disposto a ouvir. 

A dúvida era em relação à cumplicidade da Sra. Robinson, 

pois não se sabia se era apenas um inocente objeto da fantasia 

de um jovem ou se ela participou ativamente do romance102.    

                                                           
100 Ibidem, p. 508-518. 
101 Ibidem, p. 522-524.   
102 Ibidem, p. 531-539.  

FIGURA 16: SRA. ROBINSON 

(FONTE: BARKER, 2013)  
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Branwell foi dispensado do trabalho e por muitos anos recebeu dinheiro da Sra. Robinson 

para que mantivesse silêncio sobre os acontecimentos. O fim abrupto do romance fez com que 

Branwell começasse a beber. Charlotte, que tinha se apaixonado por um homem casado e 

poderia ser mais compreensível com o irmão, foi quem mais se mostrou crítica com a situação. 

Enquanto o amor de Charlotte por Monsieur Heger foi um segredo guardado por mais de 70 

anos após a sua morte103, o romance de Branwell se transformou conhecido em toda a cidade. 

Sem muitas opções, Branwell ocupou sua mente com a ideia de escrever um romance e publicá-

lo, sendo o primeiro da família a seguir esse caminho. Ainda que nunca tenha chegado a 

completar nenhum romance, o simples fato de tentar trouxe um pouco de conforto. Literatura 

era agora seu único recurso104.      

 

1.2. Currer, Ellis e Acton: o nascimento de uma mitologia  

 

Escrever um romance também começou a passar pela cabeça de Charlotte, que se 

perguntava se sua compulsão por escrever poderia se transformar em um meio de sustento. A 

descoberta de um caderno de poemas de Emily foi a resposta que procurava. Emily sentiu-se 

invadida e ficou furiosa. Anne assumiu o papel de conciliadora e também sacrificou a 

privacidade de seus poemas, que Charlotte considerou apenas comuns. Segundo Barker, 

Charlotte reivindicou a descoberta e a inspiração para publicá-los para si mesma. Ela foi sem 

dúvida a força por trás da publicação, que foi feita com pseudônimos masculinos e a real 

identidade dos autores mantida em segredo105. A opinião de Charlotte sobre o uso dos 

pseudônimos masculinos era de que  

 

“Opostas à publicidade pessoal, velamos nossos próprios nomes sobre os de Currer, 

Ellis e Acton Bell;  a escolha ambígua sendo ditada por uma espécie de escrúpulo 

consciencioso ao assumir nomes cristãos nitidamente masculinos, enquanto não 

gostaríamos de nos declarar mulheres, porque - sem a essa altura suspeitar que nosso 

modo de escrever e pensar não era o que se chama "feminino" - tivemos uma impressão 

vaga de que as autoras podem ser examinadas com preconceito; nós percebemos como 

os críticos às vezes usam para seu castigo a arma da personalidade, e para sua 

recompensa, uma adulação que não é um verdadeiro elogio”106. 

                                                           
103 As cartas de Charlotte para o Sr. Heger só ficaram disponíveis para o público depois de 1913, sete anos após a 

morte de Arthur Bell Nicholls, quando o filho do Sr. Heger, Dr. Paul Heger, doou as cartas do pai para o British 

Museum. (BENTLEY, Op. Cit., p. 80).    
104 BARKER, Op. Cit., p. 541-563.   
105 Ibidem, p. 564-565.  
106 GASKELL, Op. Cit., p. 199. [Averse to personal publicity, we veiled our own names under those of Currer, 

Ellis, and Acton Bell; the ambiguous choice being dictated by a sort of conscientious scruple at assuming Christian 

names positively masculine, while we did not like to declare ourselves women, because – without at that time 

suspecting that our mode of writing and thinking was not what is called‘ feminine’ – we had a vague impression 
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A escolha dos nomes Currer, Ellis e 

Acton foi objeto de muita especulação e 

debate. Foram  mantidas , porém, as iniciais 

das irmãs sob a capa dos novos nomes e 

identidades. A seleção final de poemas é uma 

indicação do amadurecimento da vida 

literária das irmãs. Os poemas escolhidos de  

Charlotte foram produzidos nos tempos 

aureos de Angria, em contraste com os de 

Emily e Anne, que contribuiram com poemas 

mais recentes. Branwell, que era até então o lider em todos os esforços literários da família, foi 

deixado de lado. As irmãs, no entanto, tiveram que pagar pela publicação do livro, cerca de três 

quartos do salário anual de Anne em Thorp Green. O livro foi publicado pela Aylott and Jones 

em maio de 1846, numa edição com  165 páginas. As 

primeiras críticas estimularam a curiosidade em relação ao 

mistério em relação  à identidade dos autores. Os críticos 

reconheceram que os poemas eram poucos convencionais e 

não tinham apelo universal. O livro não teve sucesso  e após 

um ano tinha vendido apenas duas unidades107.     

Nesse mesmo período, uma notícia chegou pelos 

jornais e deixou Branwell eufórico. O Reverendo Edmund 

Robinson, de Thorp Green, tinha morrido no dia 26 de 

maio, aos quarenta e seis anos. Branwell acreditava  ser 

possível uma legítima união com a Sra. Robinson, a mulher 

que ele amava e que o faria rico e estável , algo que 

justificaria todo o seu sofrimento ao longo dos anos e 

também restauraria a boa opinião da família sobre ele. 

Confiante, esperou sua convocação  a Thorp Green, que 

nunca veio. Começou então a espalhar para seus amigos que, segundo seus informantes, o Sr. 

Robinson havia mudado seu testamento pouco antes de morrer, assegurando que sua mulher 

não ficaria com nada caso se cassase novamente. A verdade é que houve alterações no testameto 

                                                           
that authoresses are liable to be looked on with prejudice; we had noticed how critics sometimes use for their 

chastisement the weapon of personality, and for their reward, a flattery which is not true praise]  
107 BARKER, Op. Cit., p. 566-589.  

FIGURA 17: ASSINATURAS DE CHARLOTTE, 

EMILY E ANNE SOB SEUS PSEUDÔNIMOS 

(FONTE: GARDINER, 1992)  

FIGURA 18: FOLHA DE ROSTO DE 

POEMS (FONTE: BENTLEY, 1986) 
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antes da morte do Sr. Robinson, mas apenas para excluir uma de suas filhas que tinha feito um 

casamento indesejável  para a família. Todos esses acontecimentos levaram Branwell ao limite 

de sua sanidade, abalado  fisica e mentalmente, bebendo  para tentar diminuir sua tristeza108. 

Segundo relatos de Gaskell, nos últimos três anos de vida, além de beber, Branwell tomava ópio 

habitualmente109.    

Na vida das irmãs, o primeiro fracasso literário as ensinou várias lições. Poesia não era 

fácil de vender e se elas tivessem a intenção de fazer da escrita sua fonte de renda, pagar pela 

publicação não era uma boa ideia. Em junho, Charlotte, já com seu primeiro romance finalizado, 

escreveu para o editor Henry Colburn  oferecendo três histórias, cada um ocupando um volume 

e sendo possível serem publicados juntos ou separados. As três histórias eram O Professor, de 

Charlotte, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily e Agnes Grey, de Anne. O romance de 

Emily, porém, já preenchia dois volumes, o que tornava a ideia inicial de Charlotte impraticável. 

Estavam, no entanto, felizes pelo fato de cada uma ter completado um romance e estavam 

ansiosas  com a recepção que  teriam. A possibilidade de viver de seus próprios livros  era cada 

vez mais importante para as irmãs, já que a saúde de Patrick não estava bem e Branwell nunca 

ficaria numa posição de poder cuidar das irmãs110.  

 O problema de visão de Patrick estava num estágio tão avançado que uma operação se 

fez necessária. Charlotte e o pai foram para Manchester, que era pioneira e famosa na área de 

cirurgia dos olhos, onde logo sua cirurgia foi marcada e tinha um prognóstico favorável. 

Charlotte buscou refúgio nesse momento em sua imaginação e começou a escrever Jane Eyre. 

Ela escreveu todo o tempo durante as cinco semanas que ficou ao lado do pai em Manchester. 

Seu trabalho lhe proveu alívio sobre a ansiedade do progresso da saúde de seu pai, que 

recuperou sua visão gradualmente. O mesmo entusiasmo na escrita não estava acontecendo com 

Emily e Anne, que não conseguiam escrever sabendo que seus primeiros romances tinham sido 

rejeitados111.    

 O Morro dos Ventos Uivantes e Agnes Grey foram aceitos pela Thomas Cautley Newby, 

mas não com a condição que as irmãs gostariam. Assim como nos poemas, teriam que pagar 

pela publicação. Charlotte teve seu trabalho reconhecido por George Smith, da Smith, Elder & 

Co, que reconheceu em Jane Eyre um possível sucesso e fez uma proposta de publicação 

generosa para um autor iniciante. Foi oferecido a Charlotte cem libras pelo copyright na 

                                                           
108 Ibidem, p. 580-585.   
109 GASKELL, Op. Cit., p. 197.  
110 BARKER, Op. Cit., p. 590-595.  
111 Ibidem, p. 597-604.  
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condição da editora ter o direito sobre seu próximo livro, pelo qual também receberia cem 

libras112.  

A demanda por Jane Eyre foi sem precedentes. A primeira edição, com 2.500 cópias, 

foi publicada em 16 de outubro de 1847 e se esgotou em três meses. Obteve uma segunda edição 

em janeiro de 1848 e uma terceira em abril, tornando-se um grande sucesso. O mesmo não 

aconteceu com os romances de Emily e Anne, que foram publicados em dezembro de 1847. O 

Morro dos Ventos Uivantes, por ser um livro mais dramático, recebeu maior atenção dos 

críticos, que no geral previam um grande futuro para o autor. Agnes Grey foi praticamente 

negligenciado. Os poucos críticos que fizeram referência a este livro, só o fizeram para destacar 

o poder do livro de Ellis em relação ao de Acton, que era apenas agradável. Os editores estavam 

ansiosos pelo novo livro de Currer Bell, mas Anne e Emily também estavam trabalhando em 

um segundo romance113.     

Segundo Gaskell, a imaginação de Emily era mais 

sombria, mais poderosa e nesse ambiente ela encontrava 

material para suas criações114. Embora nunca tenha 

publicado um segundo livro, é quase certo de que Emily ao 

menos começou a escrever. A questão é saber o que 

aconteceu com esse manuscrito, porque, além de não ter 

sido publicado, não há menção sobre ele em nenhuma 

correspondência dos Brontë. Uma possibilidade é de que 

Emily nunca tenha finalizado o romance e este tenha sido 

posteriormente destruído. Outra possibilidade é que tenha 

sido destruído por Charlotte após a morte de Emily, o que 

explicaria a silêncio de Charlotte sobre o assunto. Duas 

seriam as razões para explicar esse comportamento de 

Charlotte: sua reação à Inquilina de Wildfell Hall, de Anne 

Brontë, já que Charlotte acreditava que certos assuntos não 

eram apropriados em um romance e caso o novo romance de Emily tivesse elementos 

semelhantes ao livro de Anne, ela poderia ter considerado o romance um completo erro e tê-lo 

destruído, especialmente se estivesse incompleto; o fato de Charlotte querer proteger a 

reputação que ela mesmo criou de suas duas irmãs. Assim como considerava Anne uma pessoa 

                                                           
112 Ibidem, p. 620-622.   
113 Ibidem, p. 632-638. 
114 GASKELL, Op. Cit., p. 237.   

FIGURA 19: EMILY BRONTË 

(FONTE: GARDINER, 1992)  
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tímida, gentil e pouco original, tinha uma imagem de Emily como alguém severa, inflexível, 

mas ainda inocente115.   

O sucesso de Jane Eyre abriu um novo mundo para Charlotte, diferente da vida tranquila 

em Haworth. A única que pessoa que sabia da verdadeira autoria dos livros dos “irmãos Bell” 

era Mary Taylor, que nessa época morava com o irmão na Nova Zelândia e recebeu sua cópia 

do livro seis meses depois da publicação. Mary tinha cópias dos três livros e sabia exatamente 

quem os tinha escrito, assim como tinha conhecimento de todos os detalhes de suas publicações. 

Charlotte não contou nada a Ellen, mas ela suspeitava da autoria, pois conhecia o destino das 

Brontë mais velhas, Maria e Elizabeth, que foram facilmente reconhecidos no retrato da Clergy 

Daughter’s School em Jane Eyre116. Patrick só ficou sabendo que sua filha quieta e reclusa era 

“Currer Bell”, a sensação literária de Londres, por insistência de Emily e Anne. Segundo o 

relato de Gaskell, Charlotte entrou no escritório de seu pai após o jantar carregando uma cópia 

do livro junto com uma ou duas resenhas que tinham sido publicadas em jornais. Informou ao 

pai que tinha escrito um livro e esse, sem saber da publicação e de seu sucesso, recomendou   à 

filha que tivesse cuidado, pois publicar um livro era muito caro, além de ser uma perda quase 

certa, já que ninguém compraria o livro de uma pessoa 

desconhecida. Charlotte então contou toda a verdade, 

deixando Patrick orgulhoso de sua conquista117.    

O novo livro de Anne, A Inquilina de Wildfell 

Hall, logo começou a ser anunciado pela Thomas 

Coutley Newby e foi lançado na última semana de 

junho de 1848. O livro também foi vendido para uma 

editora nos Estados Unidos, assim como o último 

trabalho de Currer Bell. Esse fato acabou gerando uma 

grande confusão, já que o correspondente nos Estados 

Unidos da Smith, Elder & Co, escreveu para a editora 

na Inglaterra reclamando da situação, pois acreditava 

que os romances Jane Eyre, O Morro dos Ventos 

Uivantes, Agnes Grey e A Inquilina de Wildfell Hall 

tinham todos sido escritos pela mesma pessoa. 

Charlotte ficou furiosa com a situação e como única 

                                                           
115 BARKER, Op. Cit., p. 623-631.  
116 Ibidem, p. 649-653 e 664.   
117 GASKELL, Op. Cit., p. 230.    

FIGURA 20: FOLHA DE ROSTO DE A 

INQUILINA DE WILDFELL HALL 

(FONTE: BENTLEY, 1986)  
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forma de provar que os “Bells” eram três pessoas diferentes, decidiu que as três irmãs deveriam 

ir à Londres para esclarecer o mal-entendido. Emily, que não queria perder o anonimato, se 

recusou a ir. Charlotte e Anne foram a Londres, comprovaram suas verdadeiras identidades 

para os editores, mas para o resto do mundo permanecem escondidas sob os pseudônimos 

masculinos. Apesar da confusão em relação às suas identidades, a primeira crítica de A Inquilina 

de Wildfell Hall afirmava que Acton era diferente de Currer, ainda que tivessem claramente 

alguma ligação. O livro vendeu extremamente bem e teve uma segunda edição publicada apenas 

seis semanas depois do lançamento da primeira118. Ainda assim, a publicação dos romances 

trouxe muitas especulações. Muitos críticos acreditavam que todos os romances publicados 

pelas três irmãs Brontë eram de apenas um autor, mas que tinham sido escritos em diferentes 

períodos de desenvolvimento e maturidade. Essa suspeita, segundo Gaskell, sem dúvida afetou 

a recepção dos livros119.     

As irmãs, absorvidas em suas novas carreiras, não perceberam o quanto os problemas 

de saúde de Branwell estavam piorando. Ele sabia que não tinha muito tempo de vida, mas se 

manteve consciente até o fim. Morreu aos 31 anos, no dia 24 de setembro de 1848. De acordo 

com Gaskell, em seus bolsos foram encontradas cartas da mulher que ele esteve conectado até 

o fim120. Sua morte, porém, foi apenas o início de uma grande tragédia. Emily, que lutava contra 

uma tuberculose, se recusava a tomar qualquer medicamento ou ter qualquer conselho médico. 

Em um relato a Ellen, Charlotte descreveu seu sofrimento em ver a irmã morrer e não poder 

fazer nada:    

 

“Minha irmã Emily primeiro declinou... Nunca, em toda a sua vida, ela  

protelou qualquer tarefa que se lhe deparassee ela não tardou agora. Ela 

afundou rapidamente. Ela se apressou em nos deixar... Dia a dia, quando eu via 

como ela encarava o sofrimento de frente, olhei para ela com uma angústia de 

admiração e amor: não vi nada parecido; mas, na verdade, nunca a vi igual em 

nada. Mais forte que um homem, mais simples do que uma criança, sua 

natureza estava sozinha. O pior ponto era que, enquanto estava cheia de 

verdade para os outros, não tinha piedade de si mesma; o espírito foi inexorável 

até o fim; das mãos trêmulas, dos membros desconcertados, dos olhos 

desvanecidos, o mesmo serviço foi exigido como tinha sido feito em saúde. 

Para ficar de pé e testemunhar isso e não se atrever a protestar, foi uma dor que 

nenhuma palavra pode traduzir”121. 

                                                           
118 BARKER, Op. Cit., p. 657-670.  
119 GASKELL, Op. Cit., p. 246.   
120 Ibidem, p. 254.   
121 Ibidem, p. 255-256. [My sister Emily first declined... Never in all her life had she lingered over any task that 

lay before her, and she did not linger now. She sank rapidly. She made haste to leave us. . . . Day by day, when I, 

saw with what a front she met suffering, I looked on her with an anguish of wonder and love: I have seen nothing 

like it; but, indeed, I have never seen her parallel in anything. Stronger than a man, simpler than a child, her nature 

stood alone. The awful point was that, while full of ruth for others, on herself she had no pity; the spirit was 

inexorable to the flesh; from the trembling hands, the unnerved limbs, the fading eyes, the same service was 
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Emily morreu no dia 19 de dezembro de 1848, aos 30 anos, no sofá de sua casa, pois 

ainda que estivesse muito mal, se recusava a ficar na cama. Outra que não estava bem era Anne, 

que frequentemente reclamava de dores, mas pelo fato de ter sido delicada durante toda vida, 

demorou para que sua família tivesse consciência da gravidade de seus sintomas. Logo ficou 

claro de que ela não estava se recuperando e era questão de tempo que ela, que também estava 

com tuberculose, morresse122.   

Anne, diferente de Emily, demonstrou bravura em seus últimos meses de vida. Sabendo 

do sofrimento de Charlotte e Patrick na recusa de tratamento pela parte da irmã, ela se submeteu 

a todos os tratamentos e remédios sugeridos pelos médicos, fingindo que estava bem para 

esconder seu pânico e desespero. O que causava desespero em Anne não era a morte 

propriamente em si, mas o fato de ter alcançado tão pouco em vida. Em uma carta escrita a 

Ellen, enfrenta a morte com calma e coragem. Em uma das passagens diz:  

 

“eu desejo que Deus me poupe, não apenas para o bem de papai e de Charlotte, mas 

porque eu gostaria de fazer algum bem para o mundo antes de deixá-lo. Eu tenho muitos 

planos na minha cabeça para exercer no futuro – humilde e limitado de fato – mas ainda 

assim não gostaria que eles se transformassem em nada e eu ter vivido com tão pouco 

propósito. Mas a vontade de Deus será feita”123.  

 

O desejo de Anne, em seus últimos momentos de vida, era de ir à cidade litorânea de 

Scarborough. Apesar da relutância, Charlotte, que não queria ver a irmã morrer perante seus 

olhos, não se opôs ao último desejo da irmã e junto com Ellen, fez os arranjos da viagem. Em 

Scarborough, Anne estava decidida a não desperdiçar nenhum momento de sua estadia. Estava 

claro para Charlotte e Ellen, no entanto, que Anne não tinha muito tempo de vida. Consciente 

até o fim, Anne morreu calma e suavemente com apenas 29 anos no dia 28 de maio de 1849, 

apenas quatro dias depois de deixar sua casa em Haworth. Para Gaskell, Anne teve uma vida 

calma, quieta, espiritual, assim como seu fim, demonstrando através de provações e uma 

jornada cansativa, uma coragem piedosa e a fortaleza de uma mártir124. Os arranjos de seu 

                                                           
exacted as they had rendered in health. To stand by and witness this, and not dare to remonstrate, was a pain no 

words can render]   
122 BARKER, Op. Cit., p. 670-686.      
123 GASKELL, Op. Cit., p. 266. [But I wish it would please God to spare me not only for Papa’s and Charlotte’s 

sakes, but because I long to do some good in the world before I leave it. I have many schemes in my head for 

future practise – humble and limited indeed – but still I should not like them all to come to nothing, and myself<th> 

to have lived to so little purpose. But God’s will be done]   
124 Ibidem, p. 271.   



40 

 

funeral foram complexos, pois levar o corpo de Anne para 

Haworth seria uma experiência desgastante para 

Charlotte, que teria que acompanhar o caixão e para 

Patrick, que teria que enterrar o terceiro filho em nove 

meses. Ainda que fosse moralmente errado enterrar Anne 

longe de toda sua família, o conforto de Charlotte era de 

que Anne amava Scarborough e provavelmente ficaria 

feliz com seu lugar de descanso. Segundo Baker, 

Charlotte desenvolveu uma estranha ideia de que Anne 

estava feliz em morrer. Essa noção estava em total 

desacordo com os últimos desejos demonstrados por 

Anne, assim como a carta escrita por Anne a Ellen e que 

Charlotte leu. Isso sugere um mal-entendido sobre a 

renúncia de Anne no final, que não se deu por alguma desilusão na vida, mas por sua crença e 

aceitação dos desígnios de Deus125.     

Após estas mortes repentinas na família, Charlotte via em qualquer tosse ou resfriado o 

sinal de algo pior. Sua tentativa de curar a tristeza foi retornar à escrita de Shirley, livro que 

tinha começado a escrever com grandes expectativas quando seu irmão e irmãs ainda estavam 

vivos e no qual a personagem Shirley representava Emily, se essa tivesse vivido com saúde e 

prosperidade. O primeiro capítulo escrito depois da morte dos irmãos foi chamado de “O Vale 

da Sombra da Morte”, compreensivelmente. Não havia mais, porém, a preocupação de 

Charlotte em manter e preservar sua identidade. Era muito tentador revelar sua real identidade 

para que assim pudesse conhecer outros autores famosos e tomar lugar numa sociedade que 

seria acessível devido ao seu sucesso literário. Mas ela também conhecia os benefícios do 

anonimato e estava relutante na decisão126.  

 Shirley, um romance em três volumes sob o pseudônimo de Currer Bell, foi lançado em 

26 de outubro de 1849 e as críticas foram unânimes em dizer que “Currer Bell” era uma mulher. 

O tom das resenhas, no entanto, não foi influenciado com o gênero “exposto” da autora. O 

consenso geral da crítica era de que Shirley era um livro mais bem escrito que Jane Eyre, mas 

que faltava o fogo e a originalidade do primeiro. O anonimato de Charlotte foi aos poucos 

desaparecendo conforme as notícias sobre sua verdadeira identidade se espalhavam 

rapidamente. Seu poder de andar invisível já não existia.  

                                                           
125 BARKER, Op. Cit., p. 696-703.  
126 Ibidem, p. 713-718.   

FIGURA 21: ANNE BRONTË (FONTE: 

BENTLEY, 1986)  
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 Charlotte, sem perder tempo, começou a escrever 

seu próximo romance, Villette. Foi nesse período que ela 

conheceu a famosa romancista Elizabeth Gaskell. A 

impressão de Charlotte sobre ela foi positiva. Em todos 

os sentidos sua vida estava melhor. Com o surgimento 

de novas críticas sobre O Morro dos Ventos Uivantes, 

foi sugerido a Charlotte a reimpressão desse livro e 

também de Agnes Grey, em uma edição econômica 

contendo os dois romances. Ela então se oferece para 

escrever um prefácio explicando e falando sobre as 

autoras. Charlotte também fez uma seleção de poemas 

para incluir nessa nova edição, fazendo mudanças 

substanciais em todos eles. Algumas das mudanças eram 

trocas de palavras que ela considerava mais adequadas e outras eram puramente técnicas, 

corrigindo alguns erros gramaticais. Algumas de suas correções, no entanto, não eram 

necessárias, já que foram simplesmente “melhorias” feitas por Charlotte, que inclusive alterou 

o final de alguns dos poemas. Escolheu um número menor de poemas de Anne, pois os 

considerava inferiores aos de Emily. Anne e Emily com certeza ficariam furiosas com a grande 

interferência da irmã em seus trabalhos, algo que foi constante em suas vidas127. A nova edição 

foi lançada no dia 10 de dezembro de 1850, com a nota biográfica escrita por Charlotte 

chamando bastante atenção dos críticos.    

O segundo romance de Anne, A Inquilina de Wildfell Hall, no entanto, foi entregue ao 

esquecimento, pois a opinião de Charlotte sobre o livro estava em desacordo com sua percepção 

sobre o caráter de Anne e, portanto decidiu não aprovar uma nova edição do livro. Segundo ela 

 

“'Wildfell Hall', quase não me parece desejável preservar. A escolha do assunto 

nesse trabalho é um erro - foi muito pouco consonante com o personagem - 

gostos e idéias de um escritor gentil, reservado e inexperiente. Ela escreveu 

isso sob uma noção estranha, consciente e meio ascética de realizar uma 

penitência dolorosa e um dever severo. Inocente em ação e quase em 

pensamento –houve de sua própria infância um matiz de melancolia religiosa 

em sua mente - o que eu já suspeitei - e encontrei, entre seus papéis, provas 

dolorosas de que tal era o caso”128. 

                                                           
127 Ibidem, p. 773-775.   
128 Ibidem, p. 772. [‘Wildfell Hall’ it hardly appears to me desirable to preserve. The choice of subject in that work 

is a mistake – it was too little consonant with the character – tastes and ideas of the gentle, retiring, inexperienced 

writer. She wrote it under a strange, conscientious, half-ascetic notion of accomplishing a painful penance and a 

severe duty. Blameless in deed and almost in thought – there was from her very childhood a tinge of religious 

FIGURA 22: CHARLOTTE BRONTË 

(FONTE: BARKER, 2013) 
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Charlotte passou a se dedicar às obras das irmãs, pois queria que elas fossem reconhecidas 

e estabelecidas a partir de personalidades diferentes, construindo a imagem pela qual elas 

passaram a ser conhecidas desde então, “retratando-as como filhas da natureza, cuja 

inexperiência, inocência e senso de verdade as levaram a retratar a vida como a conheciam, 

ignorando a sensibilidade de uma leitura mais sofisticada ao público leitor”129.   

Uma nova crise doméstica atingiu a família. No dia 13 

de dezembro de 1852, Arthur Bell Nicholls, pároco pelos 

últimos sete anos e meio, pediu Charlotte em casamento. 

Frequentemente retratado com uma pessoa severa, áspera, 

inflexível e intolerante em assuntos religiosos, Arthur era 

na verdade uma pessoa bem mais favorável. Segundo 

Gaskell, Arthur foi a pessoa que viu Charlotte quase todos 

os dias durante anos. A viu como filha, irmã, senhora e 

amiga, não tendo nenhuma atração por qualquer tipo de 

fama literária que ela tivesse130. Patrick, que não podia 

suportar a ideia de sua filha bem-sucedida se casar com 

uma pessoa comum, ficou furioso com seu pároco. No 

meio desse turbilhão acontece a publicação de Villette, no 

dia 28 de janeiro de 1853. Charlotte exigiu que o livro fosse publicado sob o mesmo 

pseudônimo dos anteriores, apesar do fato de todos saberem quem era a autora do livro e que 

seu trabalho seria julgado pelo que as pessoas sabiam dela131.    

Arthur, devido toda a situação, decide deixar Haworth. Para Charlotte, seu pai tinha sido 

injusto com o pároco. Seu senso de justiça fez com que ela se sentisse mais favorável a Arthur. 

Eles mantiveram contato clandestino por meio de cartas e ele até mesmo fez algumas visitas a 

Charlotte. Ellen desaprovou o comportamento da amiga. Desde a morte de Emily e Anne, Ellen 

pensava ser indispensável na vida de Charlotte, tendo bastante orgulho deste papel, 

especialmente depois que Charlotte se tornou famosa. Um marido colocaria esse papel em risco. 

A relação entre as duas ficou tão abalada, que pararam de se visitar e trocar cartas uma com a 

outra132.   

                                                           
melancholy in her mind – this I ever suspected – and I have found, amongst her papers, mournful proofs that such 

was the case]  
129 Ibidem, p. 772. [portraying them as children of nature, whose inexperience, innocence and sense of truth led 

them to portray life as they saw it, in ignorance of the sensibilities of a more sophisticated reading public]  
130 GASKELL, Op. Cit., p. 370.  
131 BARKER, Op. Cit., p. 830-843. 
132 Ibidem, p. 859-867.   

FIGURA 23: ARTHUR BELL 

NICHOLLS (FONTE: GARDINER, 
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Isolada e sentindo-se traída pelo pai e pela amiga, Charlotte acabou se apegando a Arthur. 

Decidiu então lhe dar uma chance e Patrick, que ainda estava bastante hostil e amargurado, foi 

obrigado a aceitar Arthur como seu futuro sogro, ainda que de forma relutante. Arthur, no 

entanto, não teve muitas escolhas nesse relacionamento. Charlotte aceitou se casar com ele, mas 

não tinha nenhuma intenção de deixar seu pai sozinho, por isso Arthur teria que se mudar 

novamente para Haworth e viver junto com eles no presbitério. Antes do casamento um acordo 

foi feito e assinado pelo casal133. Esse acordo não foi usual porque, primeiro, o dinheiro 

envolvido era inteiramente de Charlotte e segundo, porque uma cláusula determinava que se 

Charlotte morresse sem filhos e antes do marido, o valor total de seus bens seria revertido não 

para Arthur, mas sim para Patrick. Levando em consideração suas idades, Charlotte tinha trinta 

e oito e Arthur trinta e cinco, o estado de saúde dela e os perigos de uma possível gravidez, era 

mais provável que Charlotte morresse antes do marido e sem filhos134.  

Charlotte se casou no dia 29 de junho de 1854. 

Entrou na igreja nas companhias de Ellen, com quem já 

tinha feito as pazes e Miss Wooler, diretora de Roe 

Head, escola que Charlotte estudou e foi professora na 

juventude. A única figura importante que não 

compareceu à cerimônia foi Patrick, que pode não ter 

comparecido devido problemas de saúde ou por 

contrariedade com o casamento.  A lua de mel do casal 

aconteceu na Irlanda, onde Charlotte pôde conhecer um 

pouco da vida e do passado de seu marido. Ficou 

surpresa e feliz com as boas maneiras e gentilezas da 

família de Arthur e se considerou sortuda na escolha do 

marido135.      

 Arthur, preocupado com o destino das 

correspondências que sua mulher escrevia, pediu a Ellen 

que queimasse todas as cartas que as duas tinham trocado ao longo dos anos. Ellen, que tinha 

                                                           
133 Esse acordo era uma prática comum nos tempos anteriores à Married Women’s Property Arc (ato de 1882 do 

parlamento inglês que alterou a lei em relação aos direitos de propriedade para as mulheres casadas, permitindo 

que essas possuíssem e controlassem a propriedade por direito próprio), já que a mulher não poderia possuir nada 

em seu próprio nome. Todo seu dinheiro e propriedade, fosse conquistado ou herdado, antes ou depois do 

casamento, automaticamente viraria propriedade do marido. (Disponível em: < 
https://en.wikipedia.org/wiki/Married_Women%27s_Property_Act_1882>, Acesso em 19/10/2017)   
134 BARKER, Op. Cit., p. 878-893.  
135 Ibidem, p. 893-897.    

FIGURA 24: FOTOGRAFIA DE 
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(FONTE: GARDINER, 1992)  
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guardado todas as cartas com muito carinho, ficou sob um dilema. Ela poderia prometer destruir 

as cartas ou se recusar e Arthur poderia começar a selecionar o que a mulher escreveria, 

privando Ellen de todos os detalhes que faziam a correspondência da amiga tão individuais e 

divertidas. Convencida de que Arthur censuraria as futuras cartas de qualquer forma, ela lhe 

prometeu destruí-las, mas sem nenhuma real intenção de cumprir a promessa. 

 Os primeiros momentos da vida de casada foram muito felizes para Charlotte, mas logo 

se transformou em tragédia. Aos trinta e oito anos ela descobriu que estava grávida. Sua saúde 

ficou muito fragilizada e com medo de morrer fez alterações em seu testamento. Como forma 

de declaração absoluta de fé em seu marido, Charlotte mudou completamente o acordo feito 

antes do casamento e deixou todos seus bens para Arthur.   

 Cada dia mais fraca e doente, Charlotte já não conseguia segurar um lápis e escrever 

suas habituais cartas. Logo depois ficou inconsciente, fazendo Arthur abandonar todos seus 

deveres na igreja para ficar ao seu lado. Charlotte morreu na manhã do dia 31 de março de 1855, 

apenas três semanas antes de seu aniversário de 39 anos. A causa certificada da morte foi 

tuberculose pulmonar, mas parece haver poucas dúvidas de que foi a gravidez e as violentas 

náuseas que sentia que a desgastaram e a levaram à morte. O bebê, claro, morreu junto com a 

mãe. Tendo vivido mais que sua esposa, filhos e nora, Patrick contava apenas com a companhia 

do genro, a quem se opôs tão duramente no início e que agora era seu único amigo. Ellen, que 

se sentiu excluída por Arthur nos últimos momentos de vida da amiga, desgostava mais ainda 

dele136.   

 Após a morte de Charlotte, cartas de simpatia à família começaram a chegar de todos os 

tipos de pessoas, de amigos e de desconhecidos. Os jornais destacavam os aspectos 

extraordinários da vida de Charlotte, como a dureza do internato que acabou levando à morte 

suas irmãs mais velhas e o isolamento de sua vida em Haworth. Arthur estava ciente do interesse 

das pessoas sobre informações de sua esposa e tentou se manter distante das fofocas e 

insinuações. No entanto, sabia que a falta de descrição de Charlotte quando escrevia a seus 

amigos era um material explosivo na mão de certas pessoas, que diferentes dele, não desejavam 

manter a vida privada de Charlotte preservada das maledicências. Ellen foi a primeira a sugerir 

a Patrick e Arthur que eles deveriam responder as falsas alegações que estavam sendo feitas 

pela imprensa. Patrick, depois de muita consideração, achou boa a ideia de uma biografia 

autorizada sobre sua filha, escrita por uma de suas amigas.  Elizabeth Gaskell, que já estava 

pensando em escrever algo sobre sua amiga, ficou surpresa e feliz quando recebeu o convite de 

                                                           
136 Ibidem, p. 910-912.    
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Patrick a convidando para escrever um livro de memórias, prometendo toda a sua cooperação. 

Gaskell, com a intenção de não causar mais sofrimentos a Patrick e Arthur, decidiu procurar 

amigos e conhecidos de Charlotte para construir sua primeira biografia137.  

 A pedido de Arthur, Ellen disponibilizou a maioria das cartas de Charlotte que ela 

guardou ao longo dos anos. Com cuidado, Ellen leu todas as cartas, apagou nomes de pessoas 

e lugares e colocou-as em ordem cronológica. Das 500 cartas, ela selecionou por volta de 300 

para Elizabeth Gaskell. Outra pessoa que contribuiu, ainda que relutante, com cerca de vinte 

cartas, foi George Smith. Mary Taylor foi contatada na Nova Zelândia, mas revelou ter 

destruído toda a correspondência com Charlotte, mas mesmo assim contribuiu com relatos 

sobre os tempos em Roe Head School. Monsieur Heger, ciente da genialidade de sua antiga 

pupila, esteve bastante disposto a ajudar. Enviou cópias de algumas lições de Emily e Charlotte 

e alguns trechos de cartas. Gaskell, com a intenção de proteger a reputação de Charlotte, 

negligenciou os motivos pelos quais Charlotte foi embora de Bruxelas e sua relação com a Sra. 

Heger.  Foi Ellen, porém, quem mais forneceu informações, histórias e contatos. Diferente de 

Arthur, ela estava disposta e até mesmo ansiosa em 

participar. Gaskell absorveu suas opiniões sem ao menos 

questioná-las. O que nem Patrick ou Arthur sabiam, era a 

quantidade de cartas que Gaskell teve não só acesso, mas a 

intenção de usar. Também não faziam ideia do grande 

envolvimento de Ellen em todo o processo138.   

Segundo Barker, ainda que Gaskell e Ellen 

tivessem a melhor das intenções, nunca ocorreu a Gaskell 

que Patrick e Arthur tinham direitos iguais, senão maiores 

que Ellen, em relação ao conteúdo da biografia. Desde o 

início, todos esperavam que Gaskell usasse as cartas de 

Charlotte apenas para conseguir informações e não que 

estas fossem usadas no livro, pois Patrick entendeu que 

seria um artigo e não um livro completo. As cartas, no 

entanto, deram vida e originalidade à obra.  Contudo, era 

necessária a aprovação de Arthur para o uso das cartas. Ele 

inicialmente se recusou, pois perderia os direitos sobre o 

                                                           
137 Ibidem, p. 917-922. 
138 Ibidem, p. 923-928.   

FIGURA 25: FOLHA DE ROSTO DE 

THE LIFE OF CHARLOTTE BRONTË 
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material usado, mas acabou cedendo à pressão, ainda que descontente com a situação139. Pelo 

copyright do livro na versão em inglês, George Smith pagou a Elizabeth Gaskell 800 libras 

permitindo futuras negociações para cópias em alemão, francês e edições nos Estados Unidos. 

The Life Of Charlotte Brontë foi publicado pela Smith, Elder & Co em 25 de março de 1857 

em uma edição em dois volumes. O livro criou uma sensação comparável ao lançamento de 

Jane Eyre. Todos estavam intrigados com a história de uma mulher que mesmo vivendo 

afastada dos grandes centros foi capaz de produzir algumas das melhores ficções que o mundo 

já tinha visto. O livro mudou completamente a opinião dos críticos intolerantes a Charlotte. O 

tom geral das críticas era de aclamação pelo trabalho de Elizabeth Gaskell. A biografia foi vista 

como um relato de Charlotte Brontë e sua família, marcados pela tragédia familiar. Foi também 

responsável por reivindicar a reputação de Charlotte, sendo mais bem-sucedida do que qualquer 

um poderia imaginar140.     

Segundo Barker, apenas um crítico teve a coragem de questionar a ideia de que a vida 

privada de um autor deveria justificar as falhas percebidas em sua ficção. William Roscoe, da 

Nacional Review, considerava a existência de uma biografia de alguém tão perto de sua morte 

algo muito invasivo, acreditando também que um autor deveria ser conhecido apenas pelos seus 

trabalhos e apenas com isso o público estaria preocupado. Esse argumento com certeza seria 

compartilhado pelas irmãs Brontë, afinal escolheram aparecer ao público sob a forma de 

pseudônimos para que assim seus trabalhos fossem julgados apenas por seus méritos e não pelas 

circunstâncias de seu gênero e vida pessoal141.  

 Diferente do furor de The Life of Charlotte Brontë, o lançamento do primeiro romance 

escrito pela autora, O Professor, passou quase despercebido. As críticas, ao mesmo tempo em 

que duvidaram da sabedoria em publicar um romance que não acrescentaria em nada à 

reputação literária de Charlotte, deram o devido reconhecimento à evolução literária de 

Charlotte ao longo de sua breve carreira. Apesar de suas vendas não terem sido tão ruins, cinco 

anos após seu lançamento ainda havia cópias à venda e uma edição econômica só foi lançada 

em 1860. Em relação ao número de vendas, a biografia escrita por Charlotte Brontë teve uma 

tiragem inicial de 2.500 cópias, número considerável, mas insignificante perto de todos os 

romances escritos pelas irmãs Brontë. Jane Eyre teve uma nova reimpressão de 25.000 

exemplares em junho de 1857, seguida de reimpressões de 5.000 cópias a cada seis meses. 

Shirley foi reimpresso em setembro do mesmo ano, com uma tiragem de 20.000 cópias e que 

                                                           
139 Ibidem, p. 933-937. 
140 Ibidem, p. 938-941.   
141 Ibidem, p. 939-940.  
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se esgotaram em nove meses. Villette teve uma reimpressão de 15.000 em dezembro e mais 

5.000 seis meses depois. O Morro dos Ventos Uivantes e Agnes Grey, apesar de um início 

decepcionante, tiveram uma nova reimpressão de 15.000 cópias cada em março de 1858142.    

A vida em Haworth aos poucos foi voltando ao 

normal, mas no final de 1859 a saúde de Patrick começava 

dar sinais de enfraquecimento. Ficou confinado à cama até 

que em junho de 1861 teve convulsões, ficou inconsciente 

e veio a falecer. Patrick serviu a Deus e à Igreja Anglicana 

por 55 anos, 41 deles em Haworth. A expectativa era de que 

Arthur fosse o sucessor de Patrick, mas ele foi rejeitado 

pelo Conselho da igreja, talvez para dar fim à associação de 

qualquer membro relacionado à família Brontë, escolhendo 

alguém que não fosse considerado uma celebridade no local 

ou também por considerar que as qualidades de Arthur 

como pároco não estavam de acordo com a tradição 

dissidente da região, que favorecia uma forma de trabalho 

mais austera. Arthur, tendo perdido sua esposa, o sogro e o emprego, não via mais motivos para 

continuar em Haworth e decidiu voltar para sua terra natal na Irlanda. Com ele, levou todos os 

manuscritos da família, a maioria dos livros assinados pelas Brontë, suas mesas de escrever e 

até mesmo algumas vestimentas de Charlotte. Objetos maiores foram deixados para trás. Foi 

acompanhado pelos dois cachorros de Patrick, Plato e Cato, e por Martha Brown, empregada 

da família Brontë que vivia com a família desde 1839, quando tinha apenas onze anos. Martha 

retornou a Haworth dois anos depois, mas continuou a serviço de Arthur, dividindo seu tempo 

entre Yorkshire, na Inglaterra e a Irlanda. Morreu em janeiro de 1880 aos 51 anos e foi enterrada 

em Haworth143.    

 Na Irlanda, Arthur foi viver com sua tia e na paz do anonimato que sempre desejou e 

que nunca teria conseguido se tivesse permanecido em Haworth. Respeitado por toda a 

vizinhança, nunca mais voltou a trabalhar em uma igreja, dedicando seu tempo ao trabalho de 

agricultor, já que o dinheiro que herdou dos Brontë não foi o suficiente para viver sem trabalhar. 

Em 25 de agosto de 1864, aos 45 anos e quase dez anos depois da morte de Charlotte, ele se 

casou com sua prima Mary Bell. O casamento não produziu nenhum filho e Mary sempre soube 

da devoção eterna do marido ao primeiro casamento. Quando Arthur morreu, aos 88 anos, em 

                                                           
142 Ibidem, p. 954-955. 
143 Ibidem, p. 963-974.   

FIGURA 26: FOTOGRAFIA DE 
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2 de dezembro de 1906, sua esposa colocou ao lado de seu 

caixão uma pintura de Charlotte. Viúva e precisando de 

dinheiro, Mary vendeu o que restou da coleção de objetos 

pertencentes à família Brontë que Arthur tinha preservado 

com todo carinho por quase meio século. Ela morreu em 

27 de fevereiro de 1915, sendo enterrada ao lado do 

marido144.   

Com exceção de Elizabeth Gaskell, que morreu 

repentinamente em 1865, a maioria dos amigos e 

conhecidos de Charlotte tiveram uma longa vida. George 

Smith, que se tornou um grande editor na Inglaterra, 

morreu em 1901. Monsieur Heger, teve uma grande 

carreira acadêmica e morreu em 1896. Miss Wooler 

morreu com mais de noventa anos em 1885. Mary Taylor, que não foi seduzida pela fama da 

amiga, viveu de maneira independente até sua morte em 1893. Pouco convencional até o fim, 

publicou em vida alguns artigos que defendiam os direitos das mulheres em pensar, trabalhar e 

desempenhar atividades que tinham propósito. Assim como Ellen, nunca se casou, mas viveu 

uma vida ativa e útil. Foi Ellen, no entanto, que ficou reconhecida universalmente como 

detentora de todo o conhecimento relacionado à família Brontë. Esperava ser reconhecida por 

esse papel e ficou chocada com as críticas que sofreu por ter fornecido informações a Elizabeth 

Gaskell que nunca deveriam ter sido publicadas. Acreditando ter sido traída, tentou se justificar 

culpando Patrick, Arthur e também Gaskell. Tentando mostrar seu lado verdadeiro, escreveu 

sua própria versão da biografia e fez várias tentativas frustradas em publicar suas cartas trocadas 

com Charlotte. Morreu em novembro de 1897, aos oitenta anos, conformada com o papel de 

oráculo a ser consultado por aqueles que desejavam saber algo sobre os Brontë145.     

 Segundo Barker, o mito sobre as irmãs Brontë se deve ao poder de The Life of Charlotte 

Brontë. No entanto, o livro é uma obra incompleta e com muitos problemas.  O retrato 

construído por Gaskell de uma heroína martirizada por uma vida trágica, impulsionada pelo 

dever e aguardando seu destino, serviu seu propósito apenas na época em que foi escrito. As 

melhores qualidades de Charlotte, como seu humor, seu sarcasmo e sua alegria, assim como o 

hábito desagradável de sempre ver o pior nas pessoas, a autoridade sobre suas irmãs, seus flertes 

com William Weightman e George Smith e seu amor traumático por Monsieur Heger, foram 

                                                           
144 Ibidem, p. 974-975.   
145 Ibidem, p. 975-977.   
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situações e acontecimentos ignorados da vida de Charlotte. Emily foi reduzida a uma 

personagem de força incomum, sendo deixada completamente de lado sua obsessão pela 

imaginária Gondal, que a tornou incapaz de levar uma vida fora do santuário de sua casa, mas 

que também a levou à criação do estranho mundo de O Morro dos Ventos Uivantes. O retrato 

de Anne é ainda mais insignificante, sendo apenas uma cifra no livro de Gaskell. Sua ousadia 

em desafiar as convenções da época, adotando em seu primeiro romance uma heroína simples 

e defendendo suas crenças religiosas ortodoxas, assim como os direitos das mulheres em seu 

segundo romance, foram completamente deixadas de lado na biografia. O pior aconteceu com 

os homens da vida de Charlotte. Patrick, apesar de ter cuidado de seus filhos com ternura, feito 

campanhas em favor dos pobres e adotado causas liberais para a época, é retratado como uma 

pessoa maliciosa, reclusa, egoísta e excêntrica. Branwell teve sua vida pouco retratada, ficando 

de fora o fato de que era um líder e inovador, um poeta, músico e escritor, e o fato de que sem 

ele, não teria existido provavelmente Currer, Ellis e Acton. Apesar das inúmeras falhas, a autora 

dá crédito a Elizabeth Gaskell por assegurar que a vida dos Brontë tenha sido tão fascinante 

para as futuras gerações, assim como seus romances146.   

 As irmãs Brontë não possuíam riqueza ou poder, diminuindo as possibilidades de 

vivenciar outras experiências, o que pode ser observado na temática de seus romances. O que 

elas tiveram, no entanto, foi uma criatividade irreprimível e mais do que tudo, elas contavam 

umas com as outras. Elas dependiam do apoio uma da outra para sustentar suas vidas e iluminar 

seus esforços literários. Sem essa relação intensa, alguns de seus romances poderiam nunca ter 

sido escritos147.    

 

1.3. Anne Brontë: a irmã silenciosa  

 

Anne Brontë, ao longo dos anos, ao invés de receber reconhecimento pela distinção de 

sua obra literária, tem sido percebida apenas como uma sombra de suas irmãs. Estudar a vida 

de Anne Brontë não é uma tarefa fácil. Além de seus poemas e de dois livros publicados, pouco 

restou.  Tem-se conhecimento de que Anne escreveu muitas cartas e manteve um diário, mas 

apenas cinco cartas restaram e nenhuma parte de seu diário.148 Para Edward Chitham, é 

fundamental, no caso de Anne Brontë, “examinar com muito cuidado os lugares que ela viveu 

                                                           
146 Ibidem, p. 977-978. 
147 Ibidem, p. 979.    
148 CHITHAM, E. A Life of Anne Brontë. Oxford: Blackeel Publishers, 1991. p. 5.   
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e trabalhou e a cronologia de eventos”.149 O meio em que a autora viveu é um elemento muito 

importante e até mesmo fatores que poderiam ser considerados irrelevantes também são 

importantes nesse caso. O autor assinala a importância de aspectos autobiográficos em sua obra, 

pois existe sempre uma relação entre a ficção e sua vida pessoal, ainda que se deva ter cautela 

metodológica com este tipo de aproximação entre biografia e ficção. 150     

Das três irmãs Brontës, Anne era a que 

apresentava a maior força na convicção moral e foi fiel 

em representar a realidade que conhecia, criando uma 

realidade feminina até então desconhecida pelo grande 

público. Viveu em um tempo que as mulheres tinham 

poucos direitos, mas algumas mulheres questionaram 

sua contínua privação e exclusão em diversas áreas. 

Anne tinha a habilidade de escrever com vigor e 

diretamente sobre assuntos delicados. Isso pode ser um 

dos motivos pelos quais ela se tornou a menos popular 

e menos conhecida das irmãs Brontë. Seus romances 

apresentam uma maior influência dos poetas e 

romancistas do século XVIII e adota um ideário 

feminista diferente de suas irmãs. Sua ênfase na 

educação das mulheres como meio de desenvolver suas 

capacidades, a aproxima de escritoras feministas que viveram antes dela, como Mary 

Wollstonecraft. Além disso, a autora foi precursora ao usar narrativas femininas em primeira 

pessoa. Charlotte, por exemplo, passou a usar esse recurso a partir de Jane Eyre151.  Charlotte, 

a propósito, apesar de ter estimulado suas irmãs mais novas a publicarem de seus livros, no 

momento em que foram publicados se mostrou incapaz de reconhecer o talento único de Anne 

como poeta e romancista e frequentemente depreciava sua capacidade. Elas eram muito 

diferentes em temperamento. Charlotte era emocional e romântica e Anne era lógica e prática.    

Langland aponta a pouca atenção dada às tensões e aos interesses divergentes entre as 

irmãs escritoras. Para a biógrafa, é óbvio que três pessoas talentosas que podem ser 

consideradas por muitos como geniais, e que possuíram experiências diferentes depois de 

                                                           
149 Ibidem, p. 6 e 7. [it is essential to examine with the greatest care the topography of the places where she lived 

and worked and the chronology of events]   
150 Ibidem, p. 7 e 8.    
151 LANGLAND, Op. Cit., p. 30-31 e 37-39.   

FIGURA 28: ANNE BRONTË, RETRATO 

PINTADO POR CHARLOTTE (FONTE: 

GARDINER, 1992)  
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atingirem a maturidade, produziriam romances distintos. Anne, apesar de ser considerada a 

mais delicada da família Brontë, era a mais rigorosa, observadora, realista e em alguns casos a 

mais persistente e corajosa. Sua maior influência na infância foi Emily. Juntas criaram o mundo 

imaginário de Gondal, onde encontraram o prazer e a felicidade na escrita, que pode ser 

reconhecido em seus primeiros poemas. A principal diferença entre as duas era a determinação 

de Anne, que queria aprender o máximo que pudesse para se livrar de dependências que a 

incapacitassem e assim pudesse se sustentar financeiramente. Sua educação e determinação 

foram suficientes para que conseguisse uma posição como preceptora, alcançando assim seu 

objetivo de independência152.  

 Quando seus romances foram publicados a tendência em comparar os trabalhos dos 

“Bells”, teve uma consequência maior para Anne. Seu primeiro romance, Agnes Grey (1847), 

foi publicado em um volume junto com O Morro do Ventos Uivantes (1847), e foi publicado 

depois de Jane Eyre (1847). Agnes Grey foi considerado como uma imitação de Jane Eyre, 

apesar de ter sido escrito antes e ter inspirado Charlotte a escrever seu romance. O romance 

também sofreu comparações com o romance de Emily e grande parte dos críticos simplesmente 

ignorou o romance de Anne Brontë. Para Elizabeth Langland, devemos reconhecer as virtudes 

de Agnes Grey (1847), com sua ênfase no realismo, ainda que esse tenha sido ofuscado quando 

comparado com O Morro dos Ventos Uivantes (1847).153  

 Seu segundo romance, A Inquilina de Wildfell Hall (1848), fez com que Anne se 

igualasse às irmãs para a crítica e tivesse finalmente seu trabalho reconhecido. Um dos motivos 

pelos quais este romance é pouco conhecido se deve às críticas severas que recebeu de 

Charlotte, que após a morte de Anne não permitiu que uma segunda edição do livro fosse 

lançada.154 Some-se ainda a biografia escrita por Elizabeth Gaskell, que reitera a opinião de 

Charlotte, sendo o livro esquecido pelo grande público. Anne ficou conhecida como a “irmã 

silenciosa, cujo papel é o de realçar a genialidade de suas irmãs mais talentosas”.155  

 

 Conhecer a trajetória de vida da família Brontë é essencial para qualquer estudo 

envolvendo umas das irmãs escritoras. A história da família é até hoje envolta em muitos mitos, 

que tiveram início logo que seus romances começaram a ser publicados. É notável que uma 

                                                           
152 Ibidem, p. 1-13.  
153 Ibidem, p. 149 e 150.  
154 Ainda que o pedido de Charlotte tenha sido respeitado, em 1854, pouco antes de sua morte, uma nova edição 

foi publicada, mas essa apresentava diversos cortes e alterações.   
155 LANGLAND, Op. Cit., p. 154. [Anne plays the quiet sisters whose role is that foil to the genius of her more 

gifted siblings]  
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família de classe média baixa inglesa do século dezenove tenha produzido três escritoras 

talentosas, porém, quando compreendemos e analisamos sua história é possível notar que o 

talento não foi algo do acaso e seus escritos foram sendo desenvolvidos e aperfeiçoados ao 

longo dos anos. Outro fator importante de ser citado é a necessidade que as mulheres dessa 

família tiveram em conquistar um posto que lhes permitisse o sustento, em decorrência da baixa 

probabilidade de casamento ou de ter um futuro resguardado pela segurança financeira de 

algum dos homens da família. A escrita, que era praticada como passatempo, se tornou uma 

possibilidade e abriu caminho para um mundo que era dominado por escritores e no qual as 

mulheres estavam começando a ganhar terreno.     

 No caso de Anne Brontë, ela foi relegada ao papel da menos talentosa em uma família 

considerada genial. Ao analisarmos seus romances, no entanto, podemos perceber que seu 

talento não foi menor, mas apenas esquecido frente ao brilho de suas duas irmãs.  Sua escrita 

tem características que atraíam um número menor de leitores se compararmos com os romances 

de Charlotte e Emily, mas que apresenta a mesma qualidade estética e é bem-sucedido em 

representar a vida provincial da Inglaterra vitoriana de maneira realista e verossimilhante.   

A crença de que os romances das irmãs Brontës são provenientes da realidade na qual 

viviam fez com que ao longo dos anos pesquisadores e leitores procurassem pelos lugares 

originais, pelos personagens e pelos incidentes de suas vidas que estavam representados em 

suas histórias, assim considerando acontecimentos dos livros como sendo verdadeiros. Segundo 

Barker, isso é tão fanático como irrelevante, já que existem disponíveis uma quantidade 

significativa de material sobre a família e sobre acontecimentos da época em que viveram, que 

nunca foram usados nos romances e que podem, por exemplo, serem encontrados em arquivos 

de jornais locais156.  

As histórias presentes nos romances de Anne Brontë, ainda que apresentem alguma 

similaridade com fatos ocorridos na vida da autora, são ficcionais e, portanto, serão tratados 

desse modo nas análises nos capítulos que seguem, que têm como objetivo relacionar a obra da 

autora com o contexto histórico no qual as obras foram escritas e não procurar por similaridades 

entre autor e obra, que ficará a cabo da imaginação de cada leitor desse texto.  

 

 

 

 

                                                           
156 BARKER, Op. Cit., p. xviii e xix.  
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CAPÍTULO 2: AGNES GREY 

 

O objetivo nesse capítulo é analisar o livro Agnes Grey, procurando correlacionar o 

romance com as características da sociedade vitoriana.   Para tal, analisamos o romance sob 

quatro perspectivas: educação, independência feminina, realismo e a relação entre casamento e 

amor. Essas quatro leituras permeiam todo o romance e em diversas partes do livro a autora os 

intercala e desenvolve de forma concomitante.   

No Brasil existem duas edições traduzidas do romance. A primeira lançada em 1977 

pela Editora Círculo do Livro com o título de A Preceptora e a segunda mantendo o nome 

original Agnes Grey, do ano de 2015, lançado pela editora Martin Claret. Escolhemos trabalhar 

com a edição mais recente publicada no país.  

 

 

 

 

 

FIGURA 29: EDIÇÕES BRASILEIRAS DE AGNES GREY: 1977 PELO CLUBE DO LIVRO E 2015 PELA 

MARTIN CLARET 
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2.1 Situando os acontecimentos 

 

Em Agnes Grey conhecemos a protagonista, filha de um clérigo e de uma mãe que perde 

tudo ao se casar com um homem de classe inferior. Dos seis filhos apenas ela e a irmã Mary 

sobreviveram à infância. Foram educadas pela mãe numa localidade distante de qualquer 

contato com a sociedade. Logo no início do romance descobrimos que sua família passava por 

problemas financeiros decorrentes de um investimento sem sucesso realizado pelo patriarca da 

família. Até a carruagem e o cavalo da família foram vendidos, vivendo a família no limite da 

subsistência.   

Agnes, com mais de dezoito anos, decide trabalhar como preceptora e assim, além de 

ajudar sua família, poderia conhecer um novo mundo e ensinar. Sua família não considerou 

uma boa ideia, mas ainda assim Agnes conseguiu seu primeiro trabalho na residência da família 

Bloomfield, com quatro crianças: Tom, o mais velho, de 7 anos e que tinha prioridade na 

educação, Mary Ann de 5, Fanny, de 4 e Harriet, de 2 anos. Agnes logo se sentiu frustrada com 

o trabalho de preceptora, pois considerava as crianças incorrigíveis e seus pais injustos, já que 

esses a viam como relapsa por não conseguir controlar as crianças, que além de tudo estavam 

atrasadas em sua educação. O patriarca da família é um homem mal humorado que deixa claro 

à Agnes que espera que os filhos melhorem de comportamento, o que não aconteceu, pois as 

crianças não a respeitavam, se comportando como verdadeiros “demônios”.  

Quando suas férias se aproximaram, Agnes foi dispensada do trabalho sob a alegação 

de que as crianças não estavam progredindo na aprendizagem. Agnes retornou à sua casa, mas 

decidiu logo procurar outro posto de trabalho. Seu pai estava enfermo e havia o medo que ele 

morresse e deixasse três mulheres sem condição de sustento. Logo ela encontrou uma nova 

posição na residência da família Murray. O salário no novo emprego era melhor que o anterior, 

mas por outro lado a residência ficava mais distante de sua casa. Dessa vez Agnes ensinava 

crianças mais velhas e tinha esperanças com o seu futuro.  A filha mais velha, Rosalie, de 17 

anos, é a pessoa com a qual Agnes teve mais contato na família. Os outros filhos são Matilda, 

de 15, John, de 11 e Master Charles, de 10 anos.  

Entra em cena o Sr. Weston, o novo pastor da Igreja da localidade, homem generoso e, 

assim como Agnes, sempre visitava e ajudava os camponeses. Seu caráter desperta o interesse 

da jovem preceptora. Nesse meio tempo, a aluna mais velha de Agnes, Rosalie, se mostra 

interessada por alguém, mas como o jovem não tinha recursos, acabou por rejeitá-lo.  Um dos 

passatempos de Rosalie era se distrair com namoricos e no dia que encontra Agnes conversando 

com Weston, decide, por capricho, que fará com que ele se apaixone por ela, por pura diversão. 
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Rosalie percebe que Weston dá mais atenção à Agnes do que a ela e passa a fazer de tudo para 

afastá-los.  Ele sempre perguntava por Agnes, mas Rosalie mentia dizendo que a tutora preferia 

ficar só em casa, lendo.  

Rosalie fica noiva do Sr. Thomas, mas continuou a enganar outros possíveis 

pretendentes. Agnes se sente livre após o casamento de Rosalie, voltando a frequentar a igreja 

e rever Weston. No entanto, recebeu uma carta com a notícia que seu pai estava muito mal. 

Parte de imediato para casa, mas quando chega seu pai já havia falecido. Sua irmã, agora casada, 

convida ela e a mãe para viverem com o casal, mas elas recusam e decidem abrir um seminário 

para estudantes. Isso faz com que Agnes tenha que pedir demissão de seu emprego. 

Agnes retornou ao trabalho para cumprir suas últimas semanas como preceptora. 

Encontrou Weston algumas vezes e com o coração partido se despediu. Apesar da tristeza, 

Agnes decide ajudar outras meninas como professora, esperançosa também em ter mais sorte 

na vida. 

Agnes recebeu uma carta de Rosalie exigindo que ela a visitasse. A contragosto a visita 

aconteceu e Agnes encontra uma Rosalie descontente com a vida, tendo problemas com seu 

marido e a sogra e presa numa vida de “freira”. Numa de suas caminhadas matinais pela praia, 

Agnes encontra Weston, que então era pároco num local próximo de onde ela morava, 

deixando-a feliz com a notícia. Após uma breve convivência, Weston pede Agnes em 

casamento, que aceita. O casal teve três filhos, Edward, Agnes e Mary.   

 

2.2 Agnes Grey: um romance de formação feminina      

 

“Se a mulher não for preparada pela educação para se tornar a companheira do 

homem, ela interromperá o progresso do conhecimento e da virtude; pois a 

verdade deve ser comum a todos ou será ineficaz no que diz respeito a sua 

influência na conduta geral. Como se pode esperar de uma mulher que ela 

colabore, se nem ao menos sabe por que deve ser virtuosa?”157 

 

Ao analisar o romance Agnes Grey, Juliet Barker o classifica como um “simple tale of 

virtue rewarded”, no qual uma mulher simples e comum é representada como uma heroína. O 

romance teve origem, aparentemente, na experiência de Anne como preceptora. Segundo 

Barker, é impossível avaliar o quanto suas representações das famílias Bloomfield e Murray 

podem ter sido influenciadas pela experiência que teve trabalhando com as famílias Ingham em 

                                                           
157 WOLLSTONECRAFT, M. Reivindicação dos Direitos da Mulher. São Paulo: Boitempo, 2016. P. 18.    
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Black Hall e Robinson em Thorp Green158. Para Langland, mesmo que Anne tenha levado em 

consideração suas experiencias pessoais para escrever o romance, não devemos confundir 

Agnes com Anne ou “negligenciar o alto nível de modelagem artística presente no romance 

publicado"159.Ainda segundo a autora, Agnes Grey pode ser considerado um romance 

autobiográfico em sua concepção, mas a história se direciona  para um final romanceado e feliz. 

Ainda que o final do livro seja o casamento da protagonista, o romance não enfatiza o casamento 

como um ideal e nem o leitor é levado a acreditar que o casamento fosse o desejo maior na vida 

de Agnes, o que torna o romance diferente dos escritos nos séculos XVIII e XIX onde o 

casamento era a meta principal da heroína da história160.    

Simone de Beauvoir no livro O Segundo Sexo161 aponta que a mulher, ao empreender-

se em uma obra, se entrega generosamente a ela, considerando-a frequentemente um ornamento 

de sua vida que lhe permite exibir publicamente sua própria pessoa. Ainda que fale em termos 

gerais, falará sobre si. É necessário, no entanto, que essa fala seja sincera e que contribua com 

o livro, mas mais importante é compreender que “ela não revela em seus escritos sua 

experiência autêntica e sim um ídolo imaginário construído com clichês”162. Essa reflexão 

crítica de Beauvoir é ponto de partida para compreendermos o romance Agnes Grey. Narrado 

em primeira pessoa, é um romance que mostra a formação de uma mulher instruída, 

independente e, acima de tudo, ciente e realista. Agnes é uma protagonista que busca instrução 

e conhecimento sobre o mundo e esse é um grande diferencial em relação a outros romances 

escritos no século XIX. Segundo Langland, apesar de Anne Brontë ter sido completamente 

alheia ao feminismo ou ideologias, ela estava comprometida com a atividade e a influência da 

mulher na esfera pública. Ainda segundo a autora, Anne também desconfiava da ideia de que 

os homens deveriam ser os únicos provedores em uma casa, divulgando em seu romance a tese 

de que as mulheres deveriam ser capazes de garantir seus próprios meios de sustento163.    

Segundo Simone de Beauvoir, “a partir do momento em que se livra de um código 

estabelecido, o indivíduo torna-se um revoltado”. Uma mulher, portanto, que não tenha a 

intenção de escandalizar e quer se valorizar socialmente, deixará de viver sua condição de 

mulher para que assim possa ter seu próprio êxito profissional164. Partindo desse ponto, 

                                                           
158 BARKER, Op. Cit., p. 593.   
159 LANGLAND, Op. Cit., p. 97. [neglect to appreciate the high level of artistic shaping present in the published 

novel]    
160 Ibidem, p. 107.   
161 Livro publicado pela primeira vez em 1949, é considerado um dos livros mais importantes para o movimento 

feminista. Neste livro, a autora analisa a situação da mulher na sociedade.  
162 BEAUVOIR, Op. Cit., p. 908-909.   
163 LANGLAND, Op. Cit., p. 98.  
164 BEAUVOIR, Op. Cit., p. 883.   
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conhecemos uma jovem que tem o desejo de trabalhar não apenas para contribuir 

financeiramente com a família, mas também para descobrir e conhecer um mundo, que até 

então, só podia acessar pelos sonhos.  Demonstra firmeza e determinação, principalmente 

quando tenta convencer a mãe de que trabalhar é algo que ela gostaria e teria capacidade de ser 

bem sucedida: “já passei dos dezoito anos, sou capaz de cuidar de mim mesma e também dos 

outros”165; “-Você acha, porque sempre faço o que você diz, que não tenho ideias próprias: mas 

basta me testar, é tudo o que peço, e verá que sou capaz”166.  

O casamento, no século XIX, era a única expectativa para uma mulher de classe média. 

Encontrar outras possibilidades de ação no mundo era muito difícil para uma mulher, pois se 

esperava socialmente que ela encontrasse um parceiro com qualidades superiores às dela, 

somente assim poderia ser considerada bem sucedida pela sociedade167.  

Segundo a análise desenvolvida por Simone de Beauvoir sobre os limites subjetivos 

historicamente construídos, a mulher raramente encontra 

 

“um gosto pela aventura, pela experiência gratuita, uma curiosidade 

desinteressada; ela procura “fazer carreira” como outros constroem uma 

felicidade; permanece dominada, investida pelo universo masculino, não tem 

a audácia de ultrapassar seus limites, não se perde com paixão em seus 

projetos; considera sua vida como um empreendimento imanente: não visa a 

um objeto e sim, através de um objeto, ao seu êxito subjetivo”168. 

 

Agnes Grey é uma mulher diferente desta imagem descrita por Simone de Beauvoir. De 

acordo com Elizabeth Langland, o romance Agnes Grey narra a história de uma mulher em 

desenvolvimento e, diferente dos romances escritos por mulheres, segue um padrão masculino 

de agência e de expectativas, pois vemos uma protagonista descontente com sua situação na 

vida doméstica, desejando ganhar experiência mundo afora169. Esse desejo por independência 

e autonomia pode ser observado logo no início do romance, no qual Agnes sonha com os 

prospectos de uma vida útil:  

 

“Como seria delicioso ser uma preceptora! Sair para o mundo; entrar em uma 

nova vida; agir independentemente; exercitar faculdades sem uso; testar forças 

desconhecidas; ganhar meu próprio sustento e alguma coisa para confortar e 

ajudar o meu pai, minha mãe e irmã, além de desobrigá-los da minha provisão 

de comida e roupa; mostrar ao meu pai que a sua pequena Agnes era capaz; 

convencer mamãe e Mary de que eu não era a criatura incapaz e imprudente 

                                                           
165 BRONTË, A. Agnes Grey. São Paulo: Martin Claret, 2015. P. 32.  
166 Ibidem, p. 33.     
167 SHWANTES, Cíntia. Agnes Grey, um romance de formação feminina. In: Agnes Grey. São Paulo: Martin 

Claret, 2015. P. 13.  
168 BEAUVOIR, Op. Cit., p. 903.   
169 LANGLAND, Op. Cit., p. 96.   
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que elas pensavam. E depois, como seria lindo receber a responsabilidade de 

cuidar de crianças e educá-las”170.  

 

Retomando Simone de Beauvoir, a mulher é educada “sem nunca lhe ensinarem a 

necessidade de assumir ela própria sua existência; de bom grado ela se submete a contar com a 

proteção, o amor o auxílio, a direção de outrem; deixa-se fascinar pela esperança de poder, sem 

fazer nada, realizar o seu”171. O século XIX é considerado o grande século pedagogo, onde se 

toma consciência do poder da educação. A educação das mulheres foi uma aposta religiosa, 

política e étnica na Europa, no qual suas fronteiras institucionais e teóricas do saber 

progrediram. No entanto, havia o receio do acesso das mulheres ao saber. Gêneros permitidos 

para as mulheres, como a tradução e os relatos de viagem, foram desenvolvidos, assim como 

os “bons livros” e jornais especializados, que no final das contas permitiu o alargamento dos 

horizontes para as mulheres, pois elas passaram a se apoiar no que lhes era permitido e a partir 

deste espaço sancionado algumas se tornaram produtoras de saber e escritoras172.  

  À maioria das mulheres cabia aprender apenas o básico, poucas tendo uma formação 

mais completa, que incluísse, por exemplo, o latim. Agnes e sua irmã Mary foram educadas 

pela mãe, que por vir de uma família rica, era muito preparada e bem informada, mas foi seu 

pai que ficou incumbido de lhes ensinar o latim, fato pouco comum para as mulheres da época. 

A educação formal estava ao alcance das moças de boa família, mas era diferente daquela 

oferecida aos homens, já que a educação das mulheres visava prepará-las para suas futuras 

funções de esposa e mãe173. O fato das irmãs Agnes e Mary terem sido também instruídas em 

latim demonstra um padrão distinto de educação e desenvolvimento defendido por Anne 

Brontë.  

Como anunciado no capítulo anterior, a ênfase dos romances de Anne Brontë na 

educação das mulheres como meio de desenvolver suas capacidades, pode ser relacionado com 

a defesa deste tema por parte de escritoras protofeministas, como Mary Wollstonecraft, Mary 

Hays e Mary Robinson, entre outras escritoras da segunda metade do século XVIII174. Segundo 

Anadir dos Reis Miranda, Mary Wollstonecraft “questionou os paradoxos e os limites do 

                                                           
170 BRONTË, A. Agnes…  Op. Cit., p.  33 e 34.   
171 BEAUVOIR, Op. Cit., p. 925.   
172FRAISSE Geneviève; PERROT, Michelle. Introdução. A produção das mulheres, imaginárias e reais. In: 

História das Mulheres no Ocidente. Duby, Georges & Perrot, Michelle. São Paulo: Edições Afrontamento, 1994. 

P. 141-142. 
173 SHWANTES, Op. Cit., p. 14.   
174 Para mais informações sobre o assunto consultar: MIRANDA, Anadir dos Reis. Proto-feministas na Inglaterra 
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pensamento liberal e democrático, particularmente no que diz respeito às mulheres”, 

contribuindo para o debate a respeito do estado social e político das mulheres no século 

XVIII175. Ainda segundo a autora, o tratamento opressivo e desigual imposto pela sociedade 

era o motivo apontado por Wollstonecraft para o fato de as mulheres parecerem incapazes de 

ter uma participação ativa na vida social176.   

 Mary Wollstonecraft defendia que homens e mulheres deviam ser educados da mesma 

maneira e juntos, pois assim ambos os sexos se aperfeiçoariam. Segundo ela    

 

“toda a humanidade deveria ser educada segundo o mesmo modelo, caso 

contrário, a relação entre os sexos nunca merecerá o nome de companheirismo 

nem as mulheres cumprirão as obrigações próprias de seu sexo, até que se 

tornem cidadãs ilustradas, até que sejam livres, capazes de ganhar sua própria 

subsistência, independente dos homens”177. 

 

Quando eram educados em casa, como no caso dos pupilos de Agnes, Wollstonecraft 

salienta que as crianças acabavam adquirindo uma opinião elevada em relação à sua própria 

importância, tiranizavam, com a aprovação dos pais na maioria dos casos, os criados e tinham 

suas virtudes sufocadas pelas mães desde o nascimento178. Tal quadro é apresentado na escrita 

ficcional de Anne ao tratar das circunstâncias do trabalho pedagógico de Agnes, ao ter que lidar 

com crianças displicentes e autoritárias, bem como pais coniventes com as atitudes dos filhos: 

 

“as crianças eram tão incorrigíveis, e seus pais tão injustos, ou eu mesmo tão 

errada nos meus pontos de vista ou tão incapaz de cumpri-los que minhas 

melhores intenções e os mais vigorosos esforços não pareciam produzir 

resultados melhores que diversão para as crianças, insatisfação para seus pais 

e tormento para mim”179. 

 

Quando Agnes decidiu trabalhar e conseguiu seu primeiro emprego, ela tinha apenas 

dezoito anos, era ingênua e foi mimada por sua família. Mas o que se descobre ao longo do 

romance é que sua ingenuidade se devia apenas à falta de experiência, pois no que dizia respeito 

aos princípios e ao senso moral ela se mostrava uma jovem com responsabilidade e maturidade 

devido à educação que teve.  Ainda que diante de dificuldades, continuava a fazer o seu melhor, 

com calma e dedicação: “Paciência, firmeza e perseverança eram as minhas únicas armas; e eu 
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estava decidida a usá-las ao máximo”180; “Afinal, fora por minha própria vontade que eu 

obtivera aquele trabalho; tinha trazido todo aquele sofrimento para mim e estava determinada 

a suportá-lo”181.  

Segundo Simone de Beauvoir, apenas o trabalho pode assegurar à mulher uma liberdade 

concreta, pois quando uma mulher é sustentada, ela não consegue se libertar de sua condição 

de vassala, já que não lhe é permitido fazer o que quer que seja, se obstinando então “na 

impossível procura do ser através do narcisismo, do amor, da religião”182. No entanto, a autora 

salienta que se libertar economicamente não faz da mulher um ser moral, social e 

psicologicamente idêntico a um homem, pois “ela não tem atrás de si o mesmo passado de um 

rapaz; não é considerada de maneira idêntica pela sociedade; o universo apresenta-se a ela numa 

perspectiva diferente”183. 

Em seu segundo emprego com a família Murray, Agnes tinha pupilos mais velhos, 

demandando mais intelectualmente. Em Bloomfield, as crianças estavam iniciando sua 

formação, com os Murray os pupilos já tinham uma base de conhecimentos, o que se fazia 

necessário era o seu refinamento. Dois fatores, no entanto, não mudaram. Primeiro, a autoridade 

de Agnes era ainda severamente limitada. Segundo, Agnes esperava compensar as deficiências 

da educação das crianças que seus pais não conseguiam perceber. Apesar das limitações, seu 

maior desejo era manter o emprego conquistado: “Oh, precisava lutar para manter essa 

colocação quaisquer que fossem os sacrifícios, tanto por minha própria honra entre meus 

familiares como pelos benefícios que eu poderia lhes prestar se mantivesse o emprego”184. 

De acordo com Simone de Beauvoir, o período de aprendizagem de uma mulher é onde 

ela se encontra primeiramente em estágio de inferioridade. Os primeiros anos de sua instrução 

são decisivos, mas a mulher raramente vai aproveitar suas oportunidades e isso será uma 

desvantagem no futuro185. Diferente do homem, que não precisa contrariar sua vocação como 

ser humano com o seu destino, a mulher precisa renunciar sua feminilidade para reivindicar sua 

posição de sujeito soberano. Para Beauvoir, essa mulher “se recusa a confinar-se em seu papel 

de fêmea porque não quer mutilar-se, mas repudiar seu sexo também seria uma mutilação”, pois 

“renunciar a sua feminilidade é renunciar a uma parte de sua humanidade”186. Como 

                                                           
180 Ibidem, p.55.   
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consequência do derrotismo, “a mulher acomoda-se facilmente com um êxito medíocre” e 

colocando “um limite em suas ambições”187.   

A questão da inferioridade pode ser observada na relação de Agnes e suas pupilas, 

Rosalie e Matilda. Agnes tinha uma idade próxima a elas e poderia parecer uma irmã mais velha 

para as duas jovens. No entanto, não existe nenhuma aproximação devido à diferença de classe 

e de caráter entre elas. A inferioridade de classe de Agnes e sua superioridade intelectual a 

mantém distante de qualquer intimidade com as irmãs Murray. O que quebrava um pouco a 

distância social entre a tutora e as pupilas era a superioridade do caráter de Agnes.  É a sua 

sólida formação moral que vai mantê-la a qualquer custo em sua posição: “E em geral eu me 

via a ponto de perder ou de ter de renunciar ao meu emprego. Mas, em nome dos que haviam 

ficado em minha casa, afogava o orgulho e suprimia a indignação”188. Segundo Cavendish, 

Agnes Grey é dotada de uma personalidade ética que a faz ter profundas convicções em relação 

às oposições entre bem e mal, certo e errado. Isso vai justificar seu desapego em relação às 

famílias para quem trabalhou, assim como também sua resposta fria às humilhações sofridas189.  

Mary Wollstonecraft assinalava que nas profissões mais degradantes, como a de 

preceptora, “o desejo de viver no mesmo estilo que a classe superior infecta cada indivíduo e 

qualquer tipo de pessoa, e a mesquinhez é concomitante com essa ambição ignóbil”, fazendo a 

autora se questionar se existia a possibilidade das preceptoras inspirarem sentimentos 

independentes quando suas condutas deviam ser cautelosas, caso contrário sua ascensão social 

estaria comprometida190. No caso de nossa heroína, esses “sentimentos independentes” a 

fizeram falhar em seu primeiro posto de trabalho. Agnes, apesar de ter mantido sua honestidade 

característica, tinha noção desse problema, o que pode ser observado nesse trecho: 

 

“- Bem, eis uma estranha confissão vinda de uma preceptora! Quem deveria 

formar os gostos de uma jovem dama, eu me pergunto, se a preceptora não é 

capaz de tanto? Já conheci algumas que se indetificaram tão completamente 

com a reputação de elegância e propriedade, em mente e modos, das suas 

jovens pupilas que coravam ao falar uma palavra que fosse contra elas. E ouvir 

a menor culpa imputada às suas pupilas era pior que receber censuras elas 

mesmas; considero isso muito natural”191. 
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Anne Brontë, em nenhum momento do romance, demonstra haver qualquer tipo de 

conexão moral entre Agnes e qualquer um de seus pupilos, meninas ou meninos. Apesar de ser 

considerada socialmente inferior aos seus patrões, seu desejo por independência por meio da 

honra, da verdade e do trabalho sério, fez com que ela sobrevivesse num ambiente tão 

fortemente marcado pelas hierarquias e pela desigualdade.    

Drew Lamonica cita o argumento de Mary Poovey de que apesar da preceptora ocupar 

uma posição maternal no trabalho que realizava, ela ainda era uma mulher trabalhadora. 

Segundo a autora, a presença de uma preceptora em um lar perturbava as fronteiras entre a vida 

familiar e o mundo do trabalho, assim como as relações familiares, pois era uma estranha. Uma 

preceptora representava uma adição pouco natural a um núcleo familiar, resultando muitas 

vezes no seu isolamento físico e emocional, resultado do incomodo sentido por parte dos 

patrões e da preceptora.  Também era necessária a demarcação da distância social entre a 

preceptora e as senhoras da casa, ainda que a preceptora na maioria das vezes fizesse parte da 

classe média e fosse, portanto, uma dama. Para Lamonica, essa relação era mais evidente 

quando a família estava em público192. Essa foi uma situação vivida por Agnes, que ao 

acompanhar suas pupilas em seus passeios, se sentia estranha e incomodada em ter que se 

comportar como se não existisse:    

 

“Mas quando eu andava, em geral a primeira parte da viagem era um grande 

desprazer para mim. Como nenhuma das damas e cavalheiros [...] me notava, 

era desagradável andar ao lado deles, enquanto eles falavam atrás de mim. E 

se ao falar seus olhos por acaso caíam em mim, era como se estivessem 

olhando o vazio, como se não me vissem ou desejassem muito fazer parecer 

que não me viam. Também era desagradável caminhar atrás, e assim parecer 

reconhecer a minha própria inferioridade. Na verdade eu me considerava 

praticamente tão boa quanto o melhor deles, e desejava que soubessem que eu 

o era, e não que imaginassem que eu me considerava uma reles doméstica, que 

conhecia bem o seu lugar e por isso caminhava ao lado deles, embora aquelas 

finas damas proferissem ter-me com elas e até condescendessem em conversar 

comigo quando não houvesse companhia melhor à mão”
193

.  

 

Segundo Bourdieu, apesar das mulheres vivenciarem experiências específicas que as 

aproximam, elas continuam separadas por diferenças econômicas e culturais e isso acaba 

afetando a “maneira objetiva e subjetiva de sentir e vivenciar a dominação masculina – sem 

com isso anular tudo que está ligado à diminuição do capital simbólico trazido pela 

feminilidade”194.  

                                                           
192 LAMONICA, Drew. We are three sisters: self and family in the writing of the Brontës. Missouri: University of 

Missouri Press, 2003. P. 121. 
193 BRONTË, A. Agnes…  Op. Cit., p.  158-159.     
194 BOURDIEU, P. A Dominação Masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.P. 112.    



63 

 

Apesar de experiências de vidas muito distintas e de viverem em épocas igualmente 

diferentes, Anne Brontë e Mary Wollstonecraft compartilhavam do mesmo ideal de igualdade 

social entre mulheres e homens. Wollstonecraft estava convencida de que “o único método de 

levar as mulheres a cumprir seus deveres pertinentes é libertá-la de toda restrição, permitindo-

lhes participar dos direitos inerentes à humanidade”195. Ainda que não existam evidências de 

que Anne Brontë leu sua conterrânea famosa, é inevitável não relacionar suas ideias às de 

Wollstonecraft.  

 Uma comparação possível seria recorrer aos textos delas procurando as semelhanças. 

As duas autoras se referem à beleza da mulher, relacionando beleza e caráter e beleza e 

inteligência, bem como seus efeitos na vida das mulheres. Em Agnes Grey, a protagonista, ao 

descrever a própria imagem no espelho, relata não ver beleza nenhuma em suas feições, 

considerando sua face pálida e funda e seu cabelo de um castanho comum. Segundo ela, é tolice 

desejar a beleza, pessoas sensatas nunca o fazem, pois “se a mente fosse bem cultivada e o 

coração bem disposto, ninguém se importaria com o exterior”196. Esse pensamento trouxe 

questionamentos a Agnes, pois não tinha certeza se seriam suportadas pela vida real, já que 

todos são “naturalmente dispostos a amar o que nos dá prazer, e o que poderia ser mais 

prazeroso que um belo rosto, quando não temos conhecimento de nenhum mal sobre seu 

possuidor?”197 Esses questionamentos fizeram. Agnes refletir sobre a posição da mulher 

somente pela beleza: 

 

“Se uma mulher é bela e amável, ela é elogiada pelas duas qualidades, mas o 

grosso da humanidade o fará especialmente pela primeira; se por outro lado ela 

é desagradável tanto no aspecto como no caráter, sua franqueza é em geral 

condenada como seu maior crime, porque aos observadores comuns é isso que 

mais ofende. Já se ela for comum e boa, desde que seja uma pessoa de 

comportamento retraído e vida isolada, ninguém, a não ser os de suas ligações 

mais imediatas, fica sabendo de sua bondade”198. 

 

 Mary Wollstonecraft discute o fato do intelecto ser importante a uma mulher. Mulheres 

superiores, como as cortesãs gregas, acabavam “reunindo os homens talentosos a seu redor”, 

os arrancando se suas famílias. Segundo a autora muitos cidadãos teriam “ficado em casa se 

suas esposas tivessem juízo ou as graças que resultam do exercício do entendimento e da 

imaginação”199. Ainda segundo Wollstonecraft  
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“Uma mulher de talento, se não for absolutamente feia, sempre conquistará grande 

poder, suscitado pela fragilidade de seu sexo; e na mesma proporção em que os homens 

adquirem a virtude e delicadeza pelo exercício da razão, eles procurarão essas 

características nas mulheres, mas elas só podem obtê-las do mesmo modo que os 

homens”200.  

 

 Os dois textos quase se complementam, ainda que abordando a questão da beleza da 

mulher sob dois diferentes aspectos. Podemos notar a preocupação das escritoras em discutir a 

posição da mulher na sociedade através da discussão do caráter e da instrução. A educação é o 

pilar fundamental para as duas, pois apenas por meio dela seria possível às mulheres se 

igualarem aos homens.  

Se Agnes Grey toma uma posição, é a de que um romance deve entreter e instruir. Mas 

para Anne Brontë, uma instrução válida vem rigorosamente do compromisso inabalável com a 

representação da verdade. Por isso, qualquer instrução que venha do romance é resultado da 

representação da vida cotidiana de uma preceptora com o máximo possível de detalhes201.  A 

autora, a partir da história de Agnes, mostra o que faz a profissão de preceptora tão intolerável: 

ter responsabilidade total por alguém que nunca vai se curvar a sua vontade. Apesar da enorme 

demanda de trabalho e energia que lhe era exigido, pouca autoridade ela tinha para cumprir com 

essas responsabilidades. Seu sucesso, portanto, seria medido por sua capacidade de se ajustar 

às limitações que lhe eram impostas202.  

 Com a proeminência que o trabalho teve para as mulheres ao longo do século XIX, teve 

início os debates sobre a conveniência, a moralidade e até mesmo a legalidade de suas 

atividades assalariadas. Toda a visibilidade que essas mulheres passaram a ter resultou da 

percepção de um problema que exigia uma resolução urgente: a questão da definição da 

feminilidade e sua compatibilidade com o trabalho assalariado. Independente da função que 

uma mulher desempenhasse, seu estado civil e idade, a questão parecia ser a mesma: se a mulher 

deveria trabalhar por um salário, qual seria o impacto desse trabalho em sua feminilidade e na 

sua capacidade em desempenhar as funções maternas e familiares, e qual seria o gênero de 

trabalho adequado para uma mulher203.  

 O resultado foi que as mulheres só poderiam trabalhar durante curtos períodos de tempo, 

tendo que abandonar seus postos quando se casassem ou tivessem filhos e apenas retornando 
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no caso de seus marido serem incapazes de sustentar a família. As mulheres ficaram então 

confinadas a empregos de baixa remuneração e não especializados, pois tinham como 

prioridade suas obrigações domésticas e maternais, o que as impedia de ter qualquer 

identificação profissional a longo prazo. Segundo Joan Scott, o “problema” da mulher 

trabalhadora era “ela ser uma anomalia num mundo onde trabalho assalariado e 

responsabilidades familiares tinham se tornado ocupações a tempo integral e especialmente 

diferenciadas”204.   

Às mulheres, também por definições dominantes de pudor e moral, acabaram sendo 

reservadas certas tarefas, como a de preceptora205, que é tão bem exemplificada no romance. 

Esta foi uma ocupação que ao longo do século XIX se tornou associada às mulheres que tinham 

alguma instrução e precisavam trabalhar, principalmente na Inglaterra. Era um trabalho 

respeitável para as mulheres, mas muito solitário, pois não eram criadas, mas também não eram 

da família, tendo como única função ensinar e fazer companhia para os filhos dos patrões. Era 

uma profissão bastante popular entre as filhas de religiosos, situação similar à autora e à 

protagonista do romance, principalmente aquelas que ficavam solteiras206. 

Por meio de Agnes Grey, Anne Brontë fez um relato sincero e fiel da vida de uma 

preceptora. As dificuldades e mazelas da profissão são sentidas pela protagonista logo em seu 

primeiro posto de trabalho. Apesar de viver uma situação difícil, não havia outra opção senão 

se comportar como se estivesse lidando com estudantes tão suscetíveis como ela e tendo que 

confessar seu fracasso constantemente. Ela tinha a opção de voltar para casa, mas isso 

significava perder a autonomia que conquistou pelo trabalho, apesar das dificuldades 

encontradas. Através da instrução, Agnes tomou consciência de suas próprias forças, 

aprimorando seu entendimento e completando sua própria formação.       

Interessante contrastar a posição da autora sobre a ideia realista que fez do trabalho 

feminino em relação ao romance de sua irmã Charlotte Brontë, Jane Eyre, que conta uma 

história pouco realista, mas característica dos romances vitorianos da época. É importante 

destacar que os dois livros contam histórias de preceptoras, mas o romance de Anne se tornou 

menos atraente devido às soluções pouco realistas, porém convencionais, do romance de 

Charlotte.  Jane Eyre conta a história da personagem de nome homônimo, órfã de pai e mãe, 

que ao longo de sua vida nunca desiste de encontrar a felicidade, ainda que a vida lhe seja cruel. 
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Adulta, Jane começou a trabalhar como preceptora na casa do Sr. Rochester e logo eles se 

apaixonam. Porém, no dia de seu casamento, Jane descobre que o noivo estava casado com uma   

mulher que mantinha presa no sótão de sua mansão, considerada louca.  Não aceitando a 

situação Jane decide fugir. Mais tarde, por um golpe de sorte, ela se descobre herdeira de uma 

fortuna deixada por um tio e vem a descobrir que um incêndio destruiu a casa do Sr. Rochester, 

matando sua mulher e o deixando cego, pobre e aos cuidados de alguns criados leais. Numa 

inversão de posições de gênero e de classe Jane decidiu voltar, se casar e cuidar do Sr. 

Rochester.    

Existe uma diferença na forma como as personagens Agnes e Jane se relacionavam com 

seus respectivos patrões. Ambos são autoritários e mal-humorados, mas quando se trata da 

relação com as preceptoras por eles contratadas a diferença de comportamento aparece. No caso 

de Agnes, a personagem não tem nenhuma afeição por seus patrões. Em seu primeiro posto de 

trabalho, ao conhecer o Sr. Bloomfield, sua primeira impressão é logo negativa: 

 

“- Sra. Grey – disse ele -, supondo que a senhorita seja que eu suponho que 

seja, estou surpreso que tenha permitido que eles sujassem as roupas dessa 

maneira! Não está vendo como a Srta. Bloomfield sujou o vestido? E como as 

meias do senhorzinho Bloomfield estão completamente encharcadas? E que os 

dois estão sem luvas? Meu Deus! Gostaria de lhe solicitar que no futuro os 

mantenha no mínimo decentes! 

 Dito isso, virou-se e continuou o caminho até a casa. Era o Sr. 

Bloomfield. Estava surpresa de ele se referir aos filhos como senhorzinho e 

senhorita Bloomfield; e ainda mais surpresa por ele falar de forma tão grosseira 

comigo, a preceptora de seus filhos e uma perfeita estranha”207. 
 

 Em contraste, Jane, que ao longo dos meses que conviveu com o Sr. Rochester começou 

a desenvolver sentimentos afetivos e admiração por seu patrão, ainda que não tivesse uma 

intenção amorosa:  

 

“E agora aos meus olhos o Senhor Rochester continuava feio? Não leitor, a 

gratidão associada a outras coisas, todas agradáveis e calorosas, fizeram de seu 

rosto a coisa que eu mais gostava de ver. A presença dele numa sala era mais 

animada do que o fogo mais brilhante de uma lareira. Eu não havia esquecido 

seus defeitos e na verdade não poderia, pois ele os colocava com frequência 

diante de mim. Era orgulhoso, sardônico, ríspido com aqueles inferiores a ele. 

Secretamente, em minha alma, eu sabia que sua grande bondade para comigo 

era contrabalançada por uma severidade injusta para com muitos outros. Era 

mal-humorado, assim, sem motivo algum”208. 
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Embora Charlotte não tenha sido bem sucedida na profissão de preceptora, como Anne, 

em Jane Eyre ela não foi realista na representação do cotidiano daquela ocupação feminina 

marcado pelas dificuldades e as humilhações. Sua representação da vida de uma preceptora é 

muito romantizada com a protagonista tutora de uma jovem dócil que não consome muito seu 

tempo e nem lhe traz aborrecimentos. Jane tem bastante tempo para conhecer e sondar o caráter 

arredio do Sr. Rochester descobrindo suas notáveis e sedutoras qualidades. Agnes, em contraste, 

considera seu trabalho interminável e exaustivo. Seu primeiro patrão, o Sr. Bloomfield, era 

irritadiço e crítico com seu fracasso em controlar o comportamento e a educação de seus 

pupilos209.   

Segundo Cavendish, o romance de Anne Brontë pode ser considerado antirromântico, 

no entanto seu relato sobre a vida de uma jovem preceptora é feito “com competência e realismo 

em tão minuciosos detalhes que o transformou numa espécie de romance noir”. Ainda segundo 

a autora, por meio da personagem Agnes, Anne ilustra com maestria o dia-a-dia de uma 

preceptora, fazendo uma descrição “sem exageros e destituído de auto piedade, quase como se 

o sofrimento não a atingisse”. Seu relato frio e detalhista “resulta em maior verossimilhança, 

maior nitidez do espaço, e maior adequação à recepção do leitor contemporâneo que já 

ultrapassou no tempo e nos transportes, os exageros do romantismo”210.  

Outra questão abordada no livro é a relação entre o casamento e o amor. Anne Brontë 

nos apresenta três representações distintas de casamento, refletindo sobre as consequências que 

a boa ou a má escolha podem trazer à vida de uma mulher. Em nenhum momento ela julga essas 

escolhas, apenas analisa e compreende a importância de uma boa escolha, sem precipitações, 

sem excessos de emoção. O primeiro, logo no início do livro, é o casamento dos pais de Agnes, 

que eram de classes sociais diferentes. Sua mãe era filha de um proprietário de terras e perdeu 

toda a garantia de um futuro estável financeiramente ao escolher se casar por amor com um 

clérigo pobre.  

Segundo Langland, um motivo que pode ter feito Agnes ser cautelosa e quisesse garantir 

sua própria autonomia antes de comprometer-se com alguém foi o exemplo que teve em casa 

com o casamento de seus pais. Ainda que represente sua mãe de forma positiva, admirando o 

fato dela ter se casado por amor mesmo que isso tivesse significado a perda de dinheiro e de 

prestígio social, o pai é retratado de forma menos simpática, já que foi o responsável pela 

família ter perdido parte de sua renda e estar vivendo nos limites da sobrevivência. 211 

                                                           
209 LANGLAND, Op. Cit., p. 100-101.   
210 CAVENDISH, Op. Cit., p. 179-180.   
211 LANGLAND, Op. Cit., p. 113.    
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Outro exemplo positivo vindo por parte de sua mãe se deve ao que aconteceu depois da 

morte do pai. Quando o Sr. Grey morreu, o pai da Sra. Grey entrou em contato com a filha e 

alegando sua bondade se dizia disposto a fazer da filha uma “dama” novamente, contanto que 

ela se mostrasse arrependida do “casamento infeliz” que fez. Indignada, disse às filhas:  

 

“Vou dizer que ele está errado ao supor que lamento o nascimento das minhas 

filhas, que foram o orgulho da minha vida e serão o conforto da minha velhice, 

ou os trinta anos que passei na companhia de meu melhor amigo; que mesmo 

que nossos momentos de infelicidade tivessem sido três vezes maiores do que 

foram, ainda assim eu seria feliz por tê-los enfrentado ao lado do seu pai e 

administrado a ele todo o consolo que me foi possível”212.  
 

Diferente do exemplo oriundo da experiência familiar, o segundo casamento discutido 

por Agnes não teve o amor como objetivo, mas sim a conveniência e a ganância. Rosalie, sua 

pupila mais velha e quase com a mesma idade de Agnes, gostava de seduzir os homens por 

diversão e tinha a intenção de fazer um casamento vantajoso, pois considerava o amor uma 

bobagem: “Oh! Isso me ofende tanto! Pensar que eu poderia ser tão boba a ponto de me 

apaixonar! Está abaixo da dignidade de uma mulher fazer uma coisa assim. Amor! Detesto essa 

palavra aplicada a alguém do nosso sexo. Penso que é um insulto perfeito”213. No entanto, 

começou a ter interesse por um homem que não tinha dinheiro, um clérigo, que se declarou a 

ela, mas foi rejeitado e se tornou motivo de chacota para Rosalie. Sem ninguém para distrair 

seus dias, Rosalie, ao perceber o interesse mutuo de Agnes e o Sr. Weston, decidiu usar todas 

as suas forças para afastar os dois, não deixando Agnes acompanhá-la mais em seus passeios e 

em lugares nos quais ele poderia estar. Nesse meio tempo Rosalie ficou noiva de um homem 

rico, mas até o dia de se casar continuou a enganar possíveis pretendentes com seu 

comportamento leviano. Seu casamento, porém, foi frustrante, como relata em uma visita que 

Agnes lhe fez, contando como detestava o marido:   

 

“Eu só pensava que o conhecia. Não sabia nem a metade de que ele realmente 

é. Sei que você me avisou contra o casamento, e quisera tê-la ouvido. Mas 

agora é tarde demais para lamentar. E, além disso, mamãe devia saber mais 

que qualquer uma de nós, e ela nunca disse nada contra o casamento, muito 

pelo contrário; e depois, eu acreditava que ele me adorava e me daria tudo o 

que eu queria. De início ele fingiu que o faria. Mas agora não me dá a menor 

importância. Mas isso não deveria ser importante para mim. Ele pode fazer 

como quiser, se eu ao menos pudesse ser livre para me divertir e morar em 

Londres, ou receber alguns amigos aqui: mas ele faz o que quer, e eu sou 

obrigada a ser uma prisioneira e escrava”214.  

                                                           
212 BRONTË, A. Agnes… Op. Cit., p. 230.  
213 Ibidem, p. 172.  
214 Ibidem, p. 262-263.     
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Rosalie se encaixa entre as numerosas mulheres que “aceitam a própria sociedade tal 

qual é”, que evocam “os requintes de uma civilização dita de “qualidade”, exaltando o “ideal 

burguês da felicidade”, fantasiando “com as cores da poesia os interesses de sua classe” e 

orquestrando “a mistificação destinada a persuadir as mulheres “a ficarem mulheres”. Para 

Beauvoir essas mulheres ganham glória e dinheiro, mas “não enriquecem por certo nossa visão 

de mundo”215. Anne Brontë sugere que o destino de Rosalie é, pelo menos em parte, resultado 

de sua educação, pois diferente dela, Agnes foi educada e instruída pela mãe, que tomou para 

si a responsabilidade pela educação das filhas, criando-as a partir de princípios morais, como a 

piedade e a compaixão pelos pobres, além de instruí-las nas línguas modernas, desenho, música 

e canto, capacidades que fizeram de Agnes uma boa candidata ao posto de preceptora, ainda 

que involuntariamente216.   

Agnes não poderia invejar nem desejar a companhia de Rosalie, pois considera sua vida 

mais rica e significante que a de sua antiga pupila. Segundo Langland, a percepção de Anne 

Brontë é de que dinheiro e poder são corruptos e que a única fonte de felicidade está no cultivo 

espiritual e na busca pela doutrina da religião217. Isso fica claro no conselho que Agnes dá à 

Rosalie ao término da visita: “- A melhor maneira de viver bem é fazer o que é certo e não odiar 

ninguém. O propósito da religião não é nos ensinar a morrer, mas a viver; e quanto mais você 

se tornar sábia e boa, tanto mais felicidade você vai ter”218. Ainda segundo Langland, o tema 

religioso "está ligado ao tema educacional que controla o romance; a religião ajuda a nos ensinar 

a viver a vida boa. Fornece-nos o fundamento para o princípio moral, e é como um baluarte 

contra o desespero"219. 

Anne Brontë, assim como sua heroína, era extremamente religiosa. No século XIX a 

religião oferecia às mulheres um espaço de afirmação, no qual poderiam participar do espaço 

público e manter sua moral irretocável. Filha de um pastor, Anne acreditava que homens e 

mulheres eram semelhantes e isso se refletiu em sua obra com a defesa da independência e da 

igualdade de gênero num ambiente religioso e tradicional. A representação da autora para a 

personagem Agnes Grey é de uma mulher apropriada para os valores da época, mas que 

acreditava e vivia com base em suas próprias crenças e verdades, o que nos leva ao terceiro e 

derradeiro exemplo de casamento apresentado pela autora, o modelo que ela considerava ideal.   

                                                           
215 BEAUVOIR, Op. Cit., p. 910.    
216 LAMONICA, Op. Cit., p. 131-132.   
217 LANGLAND, Op. Cit., p. 116.   
218 BRONTË, A. Agnes… Op. Cit., p. 265.  
219 LANGLAND, Op. Cit., p. 116-117. [is linked to the educational theme that controls the novel; religion helps 

teach us how to live the good life. It provides the foundation for moral principle, and it stands as a bulwark against 

despair]  
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A narrativa do romance Agnes Grey é estruturada para enfatizar a aquisição de 

independência de Agnes. A figura de homem adequado, o clérigo Sr. Weston, aparece 

relativamente tarde na história e antes que seus sentimentos por ele ganhem força Agnes 

conhece a excelência de seu caráter. Apesar de ser um homem bom, em nenhum momento ele 

é romantizado, diferente dos heróis construídos por Charlotte e Emily nas figuras do Sr. 

Rochester e Heathcliff; não é severo, nem autoritário ou violento. O Sr. Weston é um homem 

controlado, cauteloso e um tanto sem emoções, mas é determinado no cumprimento de seus 

princípios e deveres. Anne Brontë evita qualquer idealização romântica da masculinidade, em 

especial os homens poderosos e com dinheiro, pois neles encontra um grande escopo para o 

abuso.  

Para Langland, Anne merece reconhecimento pela forma com que detalha o desprezo 

com o qual os homens tratavam as mulheres na sociedade vitoriana220. Um exemplo disso é 

quando Agnes presencia, em seu primeiro emprego, o Sr. Bloomfield repreender a mulher por 

presumir que ela estava negligenciando os seus deveres maternos: “Nunca tinha me sentido tão 

envergonhada e tão pouco à vontade por alguma coisa que não fosse minha culpa”221, foi o 

sentimento de Agnes logo após a cena presenciada.  

De maneira bastante apropriada Langland contrasta a ideia do casamento no romance 

de Anne Brontë com o tratamento do tema nos romances de Jane Austen. Para a autora, ambas 

se preocuparam com a formação intelectual de suas protagonistas, mas Jane Austen usou a 

formação intelectual de suas heroínas como forma de direcioná-las a um casamento apropriado, 

pois suas lições de discernimento colaboraram para que aprendessem “a discernir o verdadeiro 

do falso, o chamativo do substancial, o homem verdadeiramente amigável do que é apenas 

amigável”222.  As escolhas de Agnes Grey, em contraste, culminam em sua independência. Isto 

se deve, segundo a autora, às diferenças entre as experiências de vida das duas escritoras. As 

irmãs Brontë eram de uma classe inferior à de Austen. Assim, enquanto Anne tinha que pensar 

constantemente em formas de sustento, Jane Austen nunca trabalhou em sua vida. Austen 

também podia contar com o suporte financeiro de seu irmão, diferente da relação entre Anne e 

seu irmão Branwell. Como resultado, ambas tiveram uma percepção diferente sobre o 

casamento223.     

                                                           
220 LANGLAND, Op. Cit., p. 112.     
221 BRONTË, A. Agnes… Op. Cit., p. 53.   
222 LANGLAND, Op. Cit., p. 107-108.  [learn to discern the true from the false, the flashy from the substantial, 

the truly amiable from the merely agreeable one]  
223 LANGLAND, Op. Cit., p. 108.   
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Outra diferença entre as autoras é de que em todos os romances de Jane Austen o 

casamento é tema principal. O julgamento da sociedade sobre as mulheres que não se casavam, 

ou que não conseguiam se casar, era também algo recorrente. Seu mais proeminente romance, 

Orgulho e Preconceito (1813), têm início com a célebre frase: “É uma verdade universalmente 

conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de 

esposa”224. Ainda que permeado de crítica e sátira, seus romances retratam uma sociedade na 

qual o casamento era o pilar de sustentação. Já nos romances de Anne Brontë o tema do 

casamento surge por um viés crítico, expressando a autora seus sentimentos negativos sobre 

determinadas escolhas, em especial as escolhas precipitadas cujo objetivo era tão somente o 

dinheiro e o prestígio social, enaltecendo escolhas por ela consideradas adequadas e racionais, 

ainda que não trouxessem reconhecimento social.  

Apesar do casamento de Agnes no final do romance, seguindo o mesmo caminho das 

outras heroínas do período que sucumbiam ao casamento como única opção viável, temos o 

retrato bem sucedido da Sra. Grey, que depois da morte do marido, se recusa a viver com 

qualquer uma das filhas e junto com Agnes abriu um internato para garotas. Para Agnes, a mãe 

desejava viver com independência e ser útil enquanto Deus lhe permitisse:  

 

“Não que ela questionasse por um momento sequer os bondosos desejos e 

intenções da filha, mas afirmava que enquanto Deus lhe poupasse a força e a 

saúde, ela faria uso delas para ganhar a vida e não ser onerosa para ninguém, 

fosse ou não sua dependência sentida como um peso”225.  

 

Apesar da trama central do romance não girar em torno do casamento, é interessante 

notar a opinião da autora sobre o assunto através da representação dessas três personagens. A 

primeira, com a coragem de desafiar as convenções, mas recompensada com uma vida feliz e 

com amor. A segunda, em busca de uma vida de prestígio, mas que sofreu as consequências de 

uma escolha errada. Por fim, a terceira, que em busca da realização profissional e uma vida 

independente, é recompensada no final com um amor calmo e justo.   

 

A força do romance Agnes Grey está em seu realismo. A forma como a autora mostra 

como era a vida das mulheres, em especial as que buscavam a independência por meio da 

educação e o trabalho, é mais acurada que a maioria dos romances escritos por suas 

contemporâneas, inclusive por sua irmã Charlotte. Por ter se dedicado a mostrar a verdade sobre 

                                                           
224 AUSTEN, Jane. Orgulho e Preconceito. São Paulo: Abril Cultural, 1982. P. 7.  
225 BRONTË, A. Agnes… Op. Cit., p.  227-228.  
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a vida das mulheres na sociedade vitoriana, a autora evita cenas dramáticas, o que desagradou 

muitos leitores, que criticavam narrativas com poucos lances comoventes. O foco do livro é a 

educação e o desenvolvimento pessoal e profissional de uma jovem mulher e não 

acontecimentos tocantes, escapistas e irreais.      

De acordo com Langland, o trunfo maior de Anne Brontë nesse romance é sua 

habilidade em trabalhar com um assunto tão pouco atraente e desprovido de incidentes 

dramáticos e ainda assim conseguir envolver os leitores. Seu sucesso em transformar um tema 

tão pouco atraente para a narrativa ficcional da época como a educação e a independência das 

mulheres em um assunto razoável e interessante é o grande feito da autora226.  

Apesar do final do romance ceder à convenção romântica do final feliz pelo casamento 

e a maternidade, a autora foi corajosa na construção pouco tradicional do papel feminino em 

seu romance. A protagonista não apenas segue um padrão masculino de desenvolvimento 

pessoal, como pode ser observado no desejo de Agnes em trabalhar e conhecer o mundo, como 

também na sua convicção moral, pouco atraente para os leitores, em especial as leitoras dos 

romances naquela época, mas que recria a realidade das mulheres que, por opção ou por 

necessidade, enveredavam para o caminho do trabalho assalariado. 

Agnes Grey é um romance que, se lido de maneira apressada e superficial, pode não 

parecer atraente por narrar uma história sem grandes reviravoltas ou situações dramáticas. No 

entanto, lido de forma mais atenta e relacionado à época em que foi escrito, é possível 

compreender sua singularidade e importância em representar e dar voz às mulheres que, assim 

como os homens, queriam sair do mundo limitado e continuarem a ser respeitados e 

reconhecidos por sua contribuição ao aperfeiçoamento moral e intelectual.     

 O fato de não ter alcançado o devido reconhecimento e sucesso, não deve ser atribuído 

à falta de talento literário de Anne Brontë. A autora inovou trazendo ao leitor uma heroína 

simples e que não apresenta nenhuma característica excepcional. Deu a devida voz a uma 

profissão pouco observada na maioria dos romances da época ou então romantizada, como fez 

sua irmã Charlotte em Jane Eyre. Expôs, através da sua preocupação em representar a realidade 

da forma mais fiel possível, as dificuldades encontradas pelas mulheres que tinham que 

trabalhar para se sustentar ou apenas queriam encontrar sua vocação e através de um ofício 

experimentar a independência. Anne Brontë mostrou às suas leitoras e aos seus leitores que era 

possível ser feliz se casando por amor sem ter que recorrer aos artifícios levianos para enganar 

                                                           
226 LANGLAND, Op. Cit., p. 117.   
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as pessoas. Por fim, deu importância à educação da mulher, que considerava fundamental para 

a igualdade com os homens e a conquista dos seus direitos de cidadã.  
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CAPÍTULO 3: A INQUILINA DE WILDFELL HALL 

 

O objetivo deste capítulo é analisar o romance A Inquilina de Wildfell Hall e como no 

capítulo anterior relacionar a escrita desta obra ao contexto histórico e à escritora.     

No Brasil existem atualmente três edições traduzidas 

do romance de Anne Brontë. Curioso é o fato das três 

edições terem sido lançadas com títulos distintos. No 

original, o livro tem o nome de “The Tenant of Wildfell 

Hall”. A primeira edição no país é de 2008, lançada pela 

editora Landmark com o título de “A Moradora de Wildfell 

Hall”. A segunda é de 2015 e foi lançada pela editora Pedra 

Azul com o título de “A Inquilina de Wildfell Hall. A edição 

mais recente, de 2017, foi lançada pela editora Record com 

o título de “A Senhora de Wildfell Hall”. Essa última edição 

é a primeira a trazer em língua portuguesa a versão integral 

do texto originalmente lançado em 1848. Escolhemos 

trabalhar com a edição de 2015 da editora Pedra Azul, que 

contempla o texto praticamente completo e não possui nenhum diferencial em termos de 

narrativa e estrutura. O título do livro em português também será usado segundo a tradução da 

edição contemplada.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30: EDIÇÃO DE "A 

MORADORA DE WILDFELL 

HALL", DE 2008 

FIGURA 31: EDIÇÃO DE "A 

INQUILINA DE WILDFELL 

HALL", DE 2015 

FIGURA 32: EDIÇÃO DE "A 

SENHORA DE WILDFELL 

HALL", DE 2017  
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3.1 Situando os acontecimentos  

 

No romance A Inquilina de Wildfell Hall conhecemos Gilbert Markham, que por meio 

de cartas relata acontecimentos que começam no ano de 1827. Nessas cartas ele descreve o dia-

a-dia de sua família, que além dele é composta por sua mãe, a Sra. Markham, sua irmã Rose e 

seu irmão Fergus. No vilarejo onde moram todos estão curiosos com a chegada de uma jovem 

mulher na residência de Wildfell Hall, uma mansão da era elisabetana, que estava abandonada 

a vários anos. Pouco se sabe sobre a recém chegada, apenas que é uma viúva, a Sra. Graham, e 

que tem um filho de cinco anos, Arthur.   

A princípio Markham não simpatiza com a Sra. Graham, pois a considera uma mulher 

de muita atitude e que se defende com veemência.  Sente-se ofendido com ela, pois não está 

acostumado a ser questionado, mas mimado e acatado pela mãe e a irmã. Em uma festa na casa 

da família Markham, da qual Sra. Graham não participa, conhecemos o Sr. Lawrence, que por 

ser dono de Wildfell Hall é questionado inúmeras vezes sobre a nova inquilina. Ele nada diz.  

Em uma visita à Sra. Graham, Markham descobre que ela é pintora e vende seus quadros 

para se sustentar. Com o passar dos meses uma afeição surge entre os dois, ainda que a Sra. 

Graham rejeite qualquer possibilidade de aproximação, sempre se recusando a responder 

determinadas perguntas. Ele, no entanto, sempre arruma desculpas para ir vê-la.  

Surge, então, o boato de que a Sra. Graham nunca foi casada e de que seu filho, Arthur, 

é filho do Sr. Lawrence.  Markham se recusa acreditar, fica furioso com a situação e com o 

aconselhamento das pessoas para ficar longe da Sra. Graham. Vai até ela, que promete contar 

tudo em um encontro no próximo dia. Ao sair da casa, vê Lawrence chegar e conversar muito 

próximo a ela. Vai embora transtornado e a partir daquele momento passa a acreditar nos 

boatos. Passa então a tratar a Sra. Graham com desprezo e essa se recusa a revelar seu segredo, 

pois não admite a intromissão em sua vida, nem a maneira como ele a estava tratando.  Por fim, 

acaba entregando a Markham partes de seu diário para que ele lesse.  

Os registros no diário da Sra. Graham, cujo nome era Helen, começam no ano de 1821, 

quando aos dezoito anos, vinda de uma família rica e vivendo com seus tios, começou a pensar 

em se casar.  Um amigo de seu tio demonstrou interesse, mas ela o considerava velho e 

desinteressante. Nesse mesmo período conheceu o Sr. Huntingdon e os dois imediatamente 

demonstraram interesse um pelo outro. Sua tia demonstrou preocupação com o comportamento 

festeiro dele, mas Helen ignorou, acreditando que ele iria se tornar mais responsável com o 

tempo. 
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Os dois se casaram e Helen passou a conhecer o verdadeiro Sr. Huntingdon, se 

arrependendo do casamento prematuro. Ele se revelou uma pessoa muito ciumenta. Tinha 

ciúmes até da religião de Helen.  Além disso, se sentia sempre muito entediado e viajava com 

frequência para Londres, deixando-a sozinha. Quando estava em casa sempre convidava a seus 

amigos festeiros para beber, caçar e jogar.  

Após um ano de casamento nasceu Arthur, primeiro filho do casal. Os anos passaram e 

o sentimento de Helen foi diminuindo em relação ao marido. Ela, inclusive, se sentia melhor 

quando ele estava viajando. Um vizinho e amigo, Sr. Hargrave, tentou alertar Helen sobre o 

comportamento de Huntingdon, mas ela se recusou ouvir, pois considerava que ambos tinham 

o mesmo comportamento. Outras pessoas também tentaram alertá-la, mas sem sucesso. Helen 

descobre, então, que seu marido a traía com a mulher de seu amigo Lord Lowborough, 

Annabella. Ela quis ir embora com seu filho, pois ainda tinha algumas reservas do lhe sobrou 

do dote, mas o marido não permitiu que ela levasse o filho nem o dinheiro. Decidiu ficar, mas 

não mais como marido e mulher. O Sr. Hargrave declarou seu amor a Helen, mas ela o rejeitou, 

tomando ele a decisão de partir para Paris.   

A situação do casal se tornou insuportável e Helen decidiu fugir. O Sr. Hargrave ficou 

sabendo do plano e ofereceu ajuda, mas Helen recusa, pois não tinha nenhuma intenção em 

manter um relacionamento com ele. A primeira tentativa de fuga, que conta com a ajuda de sua 

empregada Rachel, é frustrada, pois o marido descobriu seus planos e a deixa sem nada. 

Consegue, então, ajuda de seu irmão, Frederick Lawrence, e decide se esconder na propriedade 

em que viveu quando criança, Wildfell Hall. Passou a usar o sobrenome Graham e a se 

apresentar como viúva. Por meio de cartas ficou sabendo que seu marido a estava procurando, 

mas apesar disso, tudo parecia estar tranquilo em Wildfell Hall até que seus vizinhos 

começaram a incomodá-la com os boatos.  

Após a leitura do diário Markham vai até Helen pedir desculpas, mas ela informa que 

eles não podem mais se ver e que ela iria procurar outro lugar para viver. Depois foi até à casa 

de Lawrence se desculpar por todos os mal-entendidos. Após dois meses Helen foi embora de 

Wildfell Hall. Outro boato, que acaba sendo confirmado, é que Helen voltou para o marido. 

Huntingdon estava doente e ela voltou para cuidar do marido. Markham soube de notícias dela 

por meio de seu irmão e por meses nada de relevante acontece. A situação de saúde de 

Huntingdon piora e ele morre.    

Markham tinha prometido a Helen que esperaria seis meses para entrar em contato com 

ela por cartas, mas nesse meio tempo fica sabendo que Helen iria se casar com outro homem, 

Hargrave. Incrédulo, decide ir ver com os próprios olhos a verdade, mas descobre que o 
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casamento era de Esther, irmã de Hargrave, com Lawrence. Decide, então, ir à casa de Helen, 

que herdou a fortuna de seu tio recentemente falecido. Eles finalmente se veem e ele a pede em 

casamento. Dessa vez Helen não quer apressar sua decisão, pede que aguarde até que finalmente 

eles se casam.  

 

3.2 A Inquilina de Wildfell Hall: um romance sobre a moralidade feminina.  

 

“Desejo persuadir as mulheres a se esforçarem para adquirir força tanto na 

mente quanto no corpo e convencê-las de que as frases suaves, a 

susceptibilidade do coração, a delicadeza dos sentimentos e o gosto refinado 

são quase sinônimos de epítetos de fraqueza, e de que os seres que são apenas 

objeto de piedade e daquela espécie de amor que, por definição, lhe é próxima 

logo se tornarão alvo de desprezo”227.   

 

Ao analisar o romance A Inquilina de Wildfell Hall, Elizabeth Langland salienta que 

neste romance Anne Brontë elabora uma narrativa dramática e realiza um avanço filosófico em 

relação à Agnes Grey. Para a autora, embora exista uma continuidade entre os dois romances, 

a conduta, o estilo e a técnica com que os temas são desenvolvidos e examinados diferem 

substancialmente. Este romance apresenta uma profundidade temática e maturidade na maneira 

como a autora compreende e lida com determinadas situações. Ao invés de apresentar uma 

história linear e sem sobressaltos a partir da perspectiva de um único indivíduo e seu 

crescimento como pessoa, nesse segundo romance a autora detalha o crescimento ou a 

deterioração de vários personagens a partir de uma técnica sofisticada de narrativas em camadas 

o que faz com que o tema do romance seja sustentado. Tema esse que apresenta a verdade ou a 

realidade a partir de uma complexa interpretação, que é produto da apreciação de Anne Brontë 

pelo contexto e pela verdade228.  

 Drew Lamonica, ao comparar os dois romances de Anne Brontë, assinala que a autora 

tinha a clara intenção de que seu primeiro romance fosse uma ficção instrutiva, que explorasse 

a manutenção de uma educação que considerava equivocada através de exemplos familiares 

irresponsáveis. Essa temática, além de não ter impressionado os críticos da época, também é 

pouco provável que tenha influenciado algum preceptor com os ensinamentos de Agnes. 

Segundo Lamonica, esse não é o caso da A Inquilina de Wildfell Hall, que foi repetidamente 

condenado por suas descrições gráficas de libertinagem, na figura de Arthur Huntingdon e seus 

amigos, bem como a autora foi criticada por seu tom mórbido ao falar do amor. Para Lamonica, 

                                                           
227 WOLLSTONECRAFT, Op. Cit., p. 27.   
228 LANGLAND, Op. Cit., p. 118.   
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ainda que os dois romances tenham temáticas e tratamentos literários diferentes, Agnes Grey 

sugere uma situação doméstica que só é desenvolvida como foco principal em A Inquilina de 

Wildfell Hall. No segundo romance, Anne Brontë faz um relato extenso de um casamento tão 

imprudente como o de Rosalie, personagem de seu primeiro romance. A diferença é que Helen 

se casa com a intenção de transformar seu marido. Seus esforços são revelados no diário, parte 

central no desenvolvimento da trama de Anne Brontë229.   

Comparado com Agnes Grey, A Inquilina de Wildfell Hall apresenta uma estrutura mais 

complexa, sua narrativa possui mais camadas, seus personagens e temas são mais complexos, 

com um estilo de escrita mais intensa, retomando os temas do primeiro romance e avançando 

com as preocupações da autora sobre o papel da família na direção da moralidade individual230. 

O livro é dividido em três partes: a primeira narrada através de cartas por Gilbert Markham; a 

segunda narrada por Helen Graham através de relatos em seu diário e a terceira parte é composta 

pelas narrativas de Gilbert e Helen através das cartas de seu irmão Frederick Lawrence. 

Segundo Langland, o romance é cheio de rumores, escândalos, conjecturas, calúnias e fofocas, 

associados com a falta de consciência dos personagens e são geralmente associados às 

mulheres, mas não exclusivamente231.    

 A verdade, para Anne Brontë, por mais desagradável que fosse, não deveria ser tratada 

de maneira diferente para homens e mulheres. A autora esperava que A Inquilina de Wildfell 

Hall beneficiasse homens e mulheres jovens, como declarou no prefácio da segunda edição do 

livro: “porém, sei que tais personagens existem, e seu eu tiver alertado um jovem impulsivo 

para não seguir tais passos ou evitar que uma moça imprudente cometa o mesmo erro natural 

da minha heroína, o livro não terá sido escrito em vão”232.  Segundo Lamonica, Anne sentia um 

dever moral como autora, além de uma responsabilidade cristã em revelar “as simples 

discrepâncias entre os mitos vitorianos sobre a família e as realidades familiares”233. Ainda 

segundo a autora, algumas representações presentes no livro fornecem ao leitor alguns dos mais 

angustiantes momentos da literatura do período, como o retrato das brigas entre Helen e 

Huntingdon, motivadas pelo abuso de álcool, as maldições que ele imprecava contra ela e as 

relações extraconjugais do marido com a esposa de um de seus amigos234.    

                                                           
229 LAMONICA, Op. Cit., p.  133-134.   
230 Ibidem, p. 134.   
231 LANGLAND, Op. Cit., p. 122.   
232 BRONTË, A. A Inquilina de Wildfell Hall. Espírito Santo: Editora Pedra Azul, 2015. P. 6. 
233 LAMONICA Op. Cit., p. 135. [plain discrepancies between the Victorian mythos of the family and family 

realities]   
234 Ibidem, p. 135.    
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 O plot de A Inquilina de Wildfell Hall oferece uma nova abertura para a questão dos 

direitos das mulheres, em especial os relacionados ao casamento. No romance uma jovem e 

idealista mulher se casa com um homem cujo caráter era condenável e precisava ser modificado.  

Apesar do otimismo e do idealismo de Helen, ela logo descobre que não tinha poder algum para 

efetuar alguma mudança, pois, como mulher, não era respeitada por ele e não tinha nenhuma 

vantagem social ou legal. Quando a situação se tornou insuportável e ela decidiu fugir, seu 

marido confisca sua propriedade e a ameaça com a perda do filho. Na segunda tentativa, foi 

mais cuidadosa e decidiu esconder sua real identidade, pois tinha medo de ser descoberta e 

obrigada a voltar ao marido. Esses eventos, no entanto, são contados retrospectivamente no 

livro235.  

 A narrativa do livro é epistolar e tem início no ano de 1847, com as cartas de um homem 

de meia idade, Gilbert Markham, narrando os eventos que aconteceram vinte anos atrás, para 

seu amigo Halford. Segundo Langland, seria interessante nos perguntarmos por que Anne 

Brontë estruturou sua narrativa dessa forma, permitindo aos leitores conhecerem a protagonista 

no primeiro terço do livro apenas pela perspectiva de Gilbert, para só depois, através de uma 

longa retrospectiva, deixar falar Helen, uma mulher que tinha tido a coragem de romper com a 

lei e as convenções sociais da época vitoriana ao abandonar o marido Arthur Huntington, 

levando junto o seu filho236. A segunda narrativa apresenta acontecimentos que ocorreram vinte 

e seis anos antes a partir do diário que Helen manteve nesse período.  

 A chegada de uma nova moradora na propriedade de Wildfell Hall em 1827, uma jovem 

viúva na companhia de seu filho de cinco anos, logo virou notícia e objeto de especulação entre 

os moradores locais. Devido sua personalidade forte e convicção moral diferente das outras 

mulheres que conhecia e com quem convivia, Gilbert, a princípio, não teve boa impressão de 

Helen: “Exatamente como pensei”, disse a mim mesmo, “o temperamento da dama não é nada 

ameno, apesar de seu doce e pálido rosto e de sua eminente altiva, na qual reflexão e sofrimento 

parecem ter igualmente deixado suas marcas”237. 

 A educação moral, que segundo Anne Brontë era alcançada pelo comprometimento com 

a verdade, em Agnes Grey é voltada à esfera doméstica, já no segundo romance passa a ser 

focalizada na moralidade de gênero, numa época na qual meninos e meninas eram educados de 

formas distintas. As mulheres eram ensinadas a ter menos conhecimento sobre o mundo e a 

manterem suas virtudes; os meninos eram educados com mais liberdade, mas com uma menor 

                                                           
235 LANGLAND, Op. Cit., p. 119-120.    
236 Ibidem, p. 120.  
237 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p. 21.   
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moralidade em relação ao mundo238. Isso fica bastante explícito no diálogo entre a Sra. Graham 

e Gilbert, no qual a protagonista argumenta sobre as desvantagens da educação quando esta é 

determinada pelo gênero:  

“Perdoe-me, Mrs. Graham, mas você se antecipa. Eu não disse que 

um menino deve ser ensinado a correr em direção às armadilhas da vida, ou 

mesmo buscar premeditadamente a tentação para que exercite sua virtude ao 

superá-la. Apenas digo que é melhor armar e fortificar seu herói do que 

desarmar e debilitar o inimigo. Se você cultivar uma muda de carvalho em uma 

estufa, guardando-a com cautela noite e dia protegendo-a de qualquer brisa, 

não pode esperar que ela se torne uma árvore imponente como aquela que 

cresceu na montanha, exposta à ação de todos os elementos, e sem abrigo 

sequer do choque da tempestade”.  

“De fato – mas você usaria o mesmo argumento em relação a uma 

menina?” 

“Certamente não”. 

“Não. Ela seria tratada com ternura e delicadeza, como uma planta de 

estufa; seria ensinada a agarrar-se aos outros em busca de orientação e apoio, 

seria protegida ao máximo de qualquer noção do mal. Você faria a gentileza 

de me informar o porquê dessa distinção? Então acredita que ela não tenha 

virtudes?” 

“É óbvio que não”. 

“Ora, mas você afirma que a virtude só é alcançada por meio da 

tentação – e acha que uma mulher não deve ser exposta a tentações nem 

conhecer vícios ou qualquer coisa do tipo. Você deve achar que ela é 

essencialmente perversa, ou que tem a mente tão fraca que não pode resistir à 

tentação. E, embora ela seja pura e inocente enquanto mantida em ignorância 

e restrição, ainda assim, sendo destituída de real virtude, ensiná-la como pecar 

é simultaneamente fazer dela uma pecadora e, quanto maior o seu 

conhecimento, mais vasta é a sua liberdade, e mais profunda será sua 

depravação. Por outro lado, no sexo mais nobre, existe uma tendência natural 

à bondade, protegida por uma coragem superior que, quanto mais exercitada 

por provações e perigos, mais desenvolvida...” 

“Deus me livre de pensar assim!”, interrompi-a, finalmente. 

“Bom, então você deve pensar que ambos são fracos e inclinados a errar, e o 

menor erro, a menor sombra de degradação, arruinará um, enquanto o outro 

será fortalecido e glorificado, tendo uma educação propriamente finalizada 

com um pequeno conhecimento prático de coisas proibidas. Tal experiência, 

para ele (usando uma comparação banal), será como a tempestade para o 

carvalho: embora possa despertar as folhas e partir os galhos menores, servirá 

para fixar as raízes, endurecer e adensar as fibras da árvore. Vocês nos fazem 

encorajar nossos filhos a provar todas as coisas por suas próprias experiências, 

enquanto nossas filhas não podem nem ao menos se beneficiar da experiência 

alheia. Pois bem, eu faria com que ambos se beneficiem da experiência dos 

outros e dos preceitos de uma autoridade superior. Eles saberiam de antemão 

recusar o mal e escolher o bem, e não precisariam de provas experimentais para 

ensiná-los sobre o mal da transgressão. Eu não enviaria uma pobre menina ao 

mundo desarmada contra seus inimigos, e ignorante das armadilhas em seu 

caminho, nem a guardaria e protegeria a ponto de fazer com que ela, privada 

de respeito e confiança em si mesma, perdesse o poder e a vontade de guardar 

e proteger a si própria. E quanto ao meu filho: se eu pensasse que ele cresceria 

para se tornar o que vocês chamam de homem do mundo – aquele que já “viu 

a vida” e tem as glórias em seu passado – mesmo que ele lucrasse com isso e, 

consequentemente, se estabelecesse como um membro útil e respeitado da 

sociedade – preferiria que ele morresse amanhã! Seria um milhão de vezes 

                                                           
238 LAMONICA, Op. Cit., p. 134.  
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melhor!”, ela repetiu solenemente, abraçando forte seu filho querido e beijando 

sua testa com intensa afeição”239. 
  

Nesse momento, nem Gilbert, nem o leitor sabem que a “viúva” Graham chegou a essa 

conclusão sobre a educação das crianças e particularmente de seu filho através de sua própria e 

dolorosa experiência; que ela salvou seu filho Arthur da influência de um pai que era um 

“homem do mundo”, ou seja, bebia em excesso, usava uma linguagem obscena e desprezava o 

carinho maternal240, como detalha Helen sobre sua dificuldade em ver o marido “estragando” o 

filho:  

 

“Mas então é ainda mais difícil observá-lo, quando retorna, fazendo o máximo 

para estragar meu trabalho e transformar meu filho inocente, carinhoso e gentil, 

em um garoto egoísta, desobediente e maldoso; preparando, assim, o terreno 

para os vícios que ele vem cultivando com tanto sucesso em sua própria 

natureza pervertida”241. 

 

Cabe destacar como estas ideias da escritora e da personagem convergem  com as ideias 

defendidas por Mary Wollstonecraft e outras escritoras contemporâneas a ela sobre o afeto 

paternal, já que segundo a famosa escritora setecentista  uma mulher para ser uma boa mãe, 

tinha que possuir, além de bom senso, uma mente independente, pois esposas submissas eram  

“em geral, mãe tolas, desejando que seus filhos as amem acima de tudo e se posicionem, em 

segredo, contra o pai, que é apontado como um espantalho”. Uma mulher “nunca terá bom 

senso e domínio do temperamento suficientes para administrar os filhos com propriedade” se o 

seu entendimento e caráter não se tornarem mais firmes242.   

Em A Inquilina de Wildfell Hall, assim como em Agnes Grey, a autora sugere que a 

autoindulgência masculina é introduzida na família como um hábito, resultado da liberdade 

concedida aos homens desde muito cedo. Dos homens da família se esperava o sacrifício como 

forma de conforto e promoção masculina. A diferenciação de gênero estava claramente 

ilustrada nas famílias243. No romance de Anne Brontë a Sra. Markham mima seu filho Gilbert, 

mas espera que a filha Rose seja responsável pelos deveres de casa: “Você sabe, Rose, em todos 

os assuntos de casa, temos somente duas coisas a considerar: primeiro, o que deve ser feito; e 

segundo, o que é mais agradável aos cavalheiros da casa – qualquer coisa serve para as 

                                                           
239 BRONTË, A. A Inquilina... Op. Cit., p. 24 e 25.   
240 LAMONICA Op. Cit., p. 138.   
241 BRONTË, A. A Inquilina... Op. Cit., p. 246.  
242 WOLLSTONECRAFT, Op. Cit., p. 197.   
243 LAMONICA Op. Cit., p. 139.    
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damas”244. Outro exemplo de filho arruinado pela indulgência da mãe é Arthur Huntingdon, 

que também sofreu as influências negativas do pai. Nessa passagem, Helen comenta o desejo 

de transformar o comportamento de seu futuro marido, revelando ao leitor como uma criação 

moralmente negligenciada pela família desde cedo é prejudicial:  

“Sim, considerando que ele não é incorrigível – ou seja, anseio mais por 

libertá-lo de seus defeitos, dar a ele uma oportunidade de se livrar de todo o 

mal contraído pelo contato com outros piores que ele, e deixar brilhar a luz de 

sua própria e genuína bondade; fazer o máximo para ajudar sua melhor parte 

contra a sua pior, e fazer dele o que ele teria sido se não tivesse, desde o início, 

um pai mau, egoísta e mesquinho que, para satisfazer suas próprias paixões 

sórdidas, o privou das mais inocentes diversões de infância e da juventude, e 

assim o aborreceu com todo tipo de restrição; e uma mãe tola que satisfazia 

todos os seus caprichos, enganando o marido por ele e fazendo o possível para 

encorajar os germes de desvario e vício que deveria eliminar – e então, tal 

grupo de amigos da forma que a senhora os representa...”245.  

 

 Recorrendo, agora, às considerações de Mary Wollstonecraft,  

  

“Fossem as mulheres educadas de forma mais racional, poderiam ter uma visão 

mais abrangente das coisas e se contentariam em amar uma vez só na vida; 

depois do matrimônio, a paixão calmamente daria lugar à amizade, àquela 

terna intimidade de que é melhor refúgio dos cuidados, construída sobre afetos 

tão puros e serenos que não seria permitido que os ciúmes inúteis perturbassem 

o cumprimento dos sóbrios deveres da vida nem que ocupassem os 

pensamentos, que deveriam ser empregados de outro modo”246. 

 

Como esposa, Helen considerava ser sua responsabilidade reeducar seu marido pela 

incorporação de uma conduta moral que ela via como um meio de realização humana e de 

salvação espiritual. Segundo Lamonica, a figura cristã da esposa como salvadora é dominante 

na época, pois os escritos religiosos e morais defendiam que uma mulher cristã bem formada 

poderia influenciar e salvar seu marido pela persuasão e o auto sacrifício247. 

Ao discutir a figura da mulher protestante na sociedade oitocentista, Jean Baubérot cita 

a importante referência que foi a inconformista Sarah Grimké248, para quem a Bíblia não 

ensinava a desigualdade entre homens e mulheres se fosse lida e interpretada corretamente. 

Baubérot também cita o exemplo de Sarah Monod249, que insistia na importância da educação 

das mulheres ao divulgar a mensagem que “a nossa pretensa ‘inferioridade’ não resulta de uma 

‘natureza feminina’, mas do fato da educação das mulheres ser tão sumária que torna impossível 

                                                           
244 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p. 43.   
245 Ibidem, p. 135.   
246 WOLLSTONECRAFT, Op. Cit., p. 156.   
247 LAMONICA, Op. Cit., p. 140-141.   
248 Nascida nos Estados Unidos em 1792, foi escritora, abolicionista e ativista pelo sufrágio feminino.  
249 Nascida na França em 1836, foi uma filantropa protestante. 
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que a sua inteligência chegue a igualar a dos homens”. Essa consciência igualitária é constante 

nas obras de autoria feminina protestante do século XIX250.  

A personagem Helen, assim como a escritora Anne Brontë, foram intérpretes da Bíblia, 

livro fundamental para suas leituras. O romance questiona os meios pelos quais a vida é vista 

pela premissa de uma vida eterna. Segundo Langland, o comportamento de Helen é orientado 

e regulado mais pela expectativa de uma recompensa espiritual do que pelas convenções sociais. 

A personagem acumula passagens da Bíblia para poder suportar a ideia de que “eterno” 

significa “longo prazo”, mas não “infinito”. O romance busca provar o fato de que nenhuma 

interpretação é definitiva251.  

O fervor religioso de Helen pode ser sentido ao demonstrar sua segurança quando revela 

à sua tia seus planos com o futuro marido:  

 

“Tenho tanto confiança nele, tia, apesar de tudo o que a senhora diz, que eu 

arriscaria de bom grado a minha felicidade pela chance de assegurar a dele. 

Deixarei homens melhores para aquelas que só consideram sua própria 

vantagem. Se ele fez o mal, eu considerarei minha vida como bem vivida ao 

salvá-lo das consequências de seus erros prévios e batalharei para recolocá-lo 

no caminho da virtude. Que Deus me conceda o sucesso!”252. 

 

Este sentido salvacionista que Helen tem de suas qualidades femininas difere do perfil 

realista e pragmático de mulher descrito por Mary Wollstonecraft, que a respeito da religião  

 

“nunca se atreveu a julgar por si mesma, mas se ajustava, como deve fazê-lo 

uma criatura independente, às cerimônias da Igreja na qual foi educada, 

acreditando piamente que as cabeças mais sábias que a sua organizaram esses 

assuntos; e não duvidar é a finalidade de sua perfeição”253. 

 

Para Langland, a proximidade entre Anne Brontë e Mary Wollstonecraft, que foi uma 

grande defensora dos direitos das mulheres a uma educação igualitária no século XVIII, é algo 

impressionante, ainda que seja pouco provável que Anne Brontë tenha lido Reivindicação dos 

Direitos da Mulher (1792), em decorrência da má fama de Wollstonecraft após sua morte, 

quando seu marido William Godwin lançou um livro de memórias sobre a esposa, gerando 

bastante polêmica na época. Langland atribui essa similaridade de pensamentos ao “próprio 

sentido profundo de Anne sobre os fins divinos para o qual as vidas individuais devem ser 

                                                           
250 BAUBÉROT, Op. Cit., p. 249-250.    
251 LANGLAND, Op. Cit., p. 126.  
252 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p. 115.   
253 WOLLSTONECRAFT, Op. Cit., p. 73.   
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orientadas”254. Segundo Mary Wollstonecraft, “se fosse aceito que a mulher possui uma alma 

imortal, ela deveria ter, como tarefa de vida, um entendimento a aperfeiçoar”255.  

A questão religiosa é forte nas duas obras. Em Reivindicação dos Direitos da Mulher, a 

autora argumenta:  

 

“Ó Criador Benigno de toda a raça humana! Criastes um ser como a mulher, 

que pode descobrir vossa sabedoria em vossas obras e sentir que somente vós 

fostes exaltado acima dela por vossa natureza, sem um propósito melhor? Pode 

ela acreditar que foi criada somente para submeter-se ao homem, seu igual, um 

ser que, como ela, foi enviado ao mundo para adquirir virtude? Pode ela 

consentir em se ocupar meramente de agradá-lo – apenas para adornar a terra 

-, quando sua alma é capaz de alçar-se até vós? E pode ela permanecer em 

dependência absoluta da razão do homem quando deve trilhar com ele os 

árduos escalões do conhecimento?”256.  

 

 Essa passagem de Wollstonecraft pode ser exemplificada na vida do casal Helen e 

Huntingdon, quando o marido reclama da devoção religiosa extrema da esposa, que não dá a 

ele a atenção desejada:   

 

“Não é nada que você tenha feito ou dito, é algo que você é – você é muito 

religiosa. Entenda, gosto que a mulher seja religiosa, e penso que a devoção é 

um dos seus maiores encantos, mas, como todas as outras coisas boas, talvez 

seja difícil estabelecer um limite. Para mim, a religiosidade de uma mulher não 

deveria diminuir sua devoção ao seu senhor terreno. Ela deveria ser religiosa 

o suficiente para purificar e elevar seu espírito, mas não tanto que a pusesse 

acima da compreensão humana”257.  

 

 A insatisfação de Huntingdon com os preceitos religiosos não teve  efeito na esposa, 

que afirma com firmeza:  

 

“Eu daria todo o meu coração e minha alma ao meu Criador, se pudesse”, 

respondi, “e nem mais um átomo a você do que Ele permitisse. Quem é você, 

senhor, para se colocar como um deus e ter a pretensão de disputar a posse do 

meu coração com Ele, a quem devo tudo o que tenho e tudo que sou, cada 

benção que recebi ou receberei - até mesmo você - se é que você é mesmo uma 

benção, algo que estou parcialmente iniciada a duvidar”258.   

 

Segundo Gilbert e Gubar, Helen pagou um preço alto por sua atração inicial por 

Huntingdon, tendo que assistir a metamorfose do marido num anjo decaído, quando enveredou 

                                                           
254 LANGLAND, Op. Cit., p. 139. [to Brontë's own deep sense of divine ends to which individual lives are to be 

put]  
255 WOLLSTONECRAFT, Op. Cit., p. 90.    
256 Ibidem, p. 95. 
257 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p. 157.   
258 Ibidem, p. 157.   
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por uma vida dissipada nos jogos, na libertinagem e na bebedeira. Para as autoras, mulheres 

artistas são frequentemente atraídas por tipos similares a Huntingdon259.  

Logo fica claro que Helen não tem poder algum de regenerar moralmente seu marido: 

  

“Mas como posso acreditar que você me ama, se continua a agir dessa forma? 

Apenas se coloque no meu lugar: você acharia que o amo se eu agisse assim? 

Acreditaria em meus protestos, e me honraria e confiaria em mim em tais 

circunstâncias?” 

 “São casos diferentes”, ele respondeu. “É da natureza feminina ser 

constante e amar um homem, e apenas um, cegamente, com doçura e para 

sempre. Deus abençoe tais criaturas! E principalmente você! Mas você deve 

ter piedade de nós, Helen; deve nos dar um pouco mais de liberdade, pois, 

como disse Shakespeare: 

 ‘Seja como for que elogiemos a nós mesmos, 

 Nossas afeições são mais volúveis e vacilantes, 

 Mais ansiosas e oscilantes 

 Que as das mulheres’260”.  

 “Você quer dizer com isso que perdi sua afeição para Lady 

Lowborough?” 

 “Não! Deus é testemunha de que eu a acho decepcionante em 

comparação a você, e assim continuarei achando, a menos que você me afaste 

de si com demasiada seriedade. Ela é uma criatura mundana, enquanto você é 

celestial. Só não seja tão rígida em sua divindade, e lembre-se que eu sou um 

pobre e falível mortal. Vamos lá, Helen! Não pode me perdoar?”, ele disse, 

segurando gentilmente minha mão, e levantando os olhos para mim com um 

sorriso inocente no rosto”. 

 “Se eu fizer isso, você repetirá a ofensa”. 

 “Eu juro...” 

 “Não jure. Acredito em sua palavra tanto quanto em seu juramento. 

Gostaria apenas de poder confiar em um deles”. 

 “Teste-me, Helen. Acredite em mim e perdoe-me só desta vez, e você 

verá! Por favor! Serei atormentado até você dizer que me perdoa”261. 
 

 Com a sua recusa Huntingdon passa a acusá-la de ser responsável pela sua entrega à 

bebida, atacando também o que ele considerava como ausência de feminilidade em Helen.  Ao 

falhar na tentativa de elevar o nível de responsabilidade moral do marido, Helen passa a se 

sentir ofendida com as indiscrições do marido, lutando para conciliar seu comportamento com 

suas convicções morais262:   

 

“Quando ele está sob o efeito depressivo das consequências da bebida, lamenta 

seu sofrimento e seus erros, e os atribui a mim; ele sabe que essa indulgência 

afeta sua saúde, e que lhe faz mais mal do que bem, mas diz que eu o levo a 

isso com meu comportamento antinatural e pouco feminino; que isso será a 

ruína no final, mas que é tudo minha culpa; e então sou obrigada a me defender, 

às vezes com recriminações amargas. Esse é o tipo de injustiça que não suporto 

pacientemente. Já não trabalhei duro e longamente para salvá-lo desse mesmo 

                                                           
259 GUBAR, S; GILBERT, S. Op. Cit., p. 82.   
260 Trecho de Noite de Reis, de William Shakespeare.  
261 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p.  182.   
262 LAMONICA, Op. Cit., p. 141.   
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vício? Ainda não luto para afastá-lo disso se puder? Mas como posso fazer isso 

o adulando e afagando, se sei que ele me despreza? É culpa minha que eu tenha 

perdido a influência sobre ele, ou que ele tenha perdido qualquer direito com 

relação a mim? E eu deveria tentar uma reconciliação com ele, se sei que o 

detesto e que ele me menospreza? E enquanto ele continua se correspondendo 

com Lady Lowborough, como sei que o faz? Não, jamais, jamais, jamais! Ele 

que beba até morrer, mas NÃO é culpa minha”263. 

 

Ela não consegue a separação legal, mas afirma uma separação moral  

 

“Então devo ficar aqui, para ser odiada e desprezada. Mas daqui em 

diante, seremos marido e mulher apenas nas aparências”. 

 “Muito bem”. 

 “Sou a mãe de seu filho, a governanta, e só. Então você não precisa 

mais se preocupar em fingir o amor que não sente: não cobrarei mais seus 

carinhos insensíveis, nem os oferecerei ou suportarei. Não serei insultada com 

as simulações vazias de afeto conjugal, quando você dedica o verdadeiro a 

outra pessoa”264. 

 

Essa atitude desafiadora de Helen demonstra a coragem de Anne Brontë em apresentar 

ao leitor um tema tão delicado e tão pouco discutido na literatura da época, em especial por 

escritoras. O casamento de aparência era a única opção para as mulheres que não estavam 

satisfeitas com a circunstância nas quais viviam, mas queriam continuar a serem respeitadas 

pela sociedade. Enquanto isso, os homens que não estavam satisfeitos com suas esposas não 

tinham qualquer impedimento para deixarem essa vida e buscar algo que lhes fosse mais 

apropriado.    

Condições de desigualdade, inferioridade e dependência de um sexo em relação ao outro 

são situações que colocam em xeque o ideal romântico do amor que a tudo supera. No século 

XIX o casamento começou a ser criticado por diferentes autores – homens e mulheres -  que o 

viam como uma armadilha na maioria das vezes265. Até mesmo nossa protagonista passa a se 

questionar em relação às vantagens e desvantagens do casamento: 

 

“Quando lhe digo para não se casar sem amor, não estou lhe aconselhando a se casar 

apenas por amor: há muitas, muitas outras coisas a se considerar. Mantenha a posse de 

seu coração e de sua mão, até que encontre uma boa razão para entregá-los; e se tal 

situação nunca se apresentar, console sua mente com o pensamento de que, embora em 

uma vida suas alegrias não tenham sido muitas, suas tristezas, pelo menos, não serão 

mais do que você pode suportar. O casamento pode mudar sua situação para melhor, 

mas, em minha opinião, é muito mais provável que produza um resultado oposto”266.  

 

                                                           
263 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p. 242.   
264 Ibidem, p. 230.  
265 DAUPHIN, Op. Cit., p. 489-490.  
266 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p. 280.   
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O século XIX registra um crescente número de mulheres solteiras, viúvas, separadas e 

divorciadas, que tinham um mínimo de instrução e que encontraram na escrita uma fonte de 

realização pessoal e de sobrevivência267. No caso de Helen esta fonte de realização foi a pintura, 

praticada como forma de lazer na juventude, mas que foi transformada em fonte de recursos 

quando tomou a decisão de abandonar o marido irresponsável. 

 A separação ou o divórcio foi um instrumento de libertação para as mulheres, porém, 

no período no qual o romance foi escrito o divórcio era restrito apenas às pessoas muito ricas e 

mesmo assim por meio de processos dispendiosos e muito complexos. O primeiro ato do 

Parlamento britânico que reformou as leis referentes ao divórcio foi o Matrimonial Causes Act, 

de 1857, que introduziu o divórcio na Inglaterra como atribuição legal dos tribunais civis. Antes 

era um litígio da esfera dos tribunais eclesiásticos. Nesse ato legal, o divórcio deveria ser 

permitido apenas em casos de adultério268, que no caso de Helen já seria suficiente para se livrar 

legalmente de Huntingdon.  

 Segundo Langland, o segundo romance de Anne Brontë revela como a sociedade 

vitoriana perdoava determinados comportamentos dos homens, e que a partir desse perdão, eles 

passaram a ser tiranos com suas mulheres. Para a autora, as mulheres que mais sofreram com 

esta indulgência social são, ironicamente, as mais culpadas por encorajar esse tipo de 

comportamento nos homens269.  

Dentro do casamento a mulher tinha sua vida sacrificada pessoalmente e limitada 

legalmente. Seu caráter estava relacionado ao do marido, o que facilitava sua identificação 

moral. A mulher, segundo Lamonica, foi convertida, na ideologia das relações entre homens e 

mulheres, em uma “unidade idílica no casamento através da ‘perfeita identidade da mulher’ 

com seu marido”270. Isso fica evidente no texto de Anne Brontë, que expõe a unidade legal e 

ideológica entre marido e mulher. Numa das brigas entre Helen e Huntingdon, ela diz: “Não 

sabe que você é parte de mim? Acha que pode prejudicar e degradar a si mesmo sem que eu 

também seja afetada?”271. Huntingdon, no entanto, não vê sentido em suas reclamações, pois, 

como homem, se sentia no direito de ir e vir e ainda esperar da mulher todo apoio e 

compreensão, como fica claro nessa passagem:  

 

                                                           
267 DAUPHIN Op. Cit., p. 490.   
268 Disponível em: <http://www.perfar.eu/policies/matrimonial-causes-act-1857>. Acesso em 5/11/2017. 
269 LANGLAND, Op. Cit., p. 132.   
270 LAMONICA, Op. Cit., p. 141.  [was converted into an idyllic oneness in marriage through the wife’s “perfect 

identity of self” with her husband]  
271 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p. 196.   

http://www.perfar.eu/policies/matrimonial-causes-act-1857
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“O quê? Está nesse jogo de me ameaçar com a perda do seu afeto de 

novo, Helen? Para começar, acho que esse afeto não é muito verdadeiro, se é 

destruído tão facilmente. Se não tomar cuidado, minha pequena tirana, você 

fará com que eu me arrependa de verdade da minha escolha, e inveje meu 

amigo Hattersley e sua esposa submissa: ela é um modelo para seu sexo, Helen. 

Ela esteve com ele em Londres durante toda a temporada, e não causou nenhum 

problema. Ele pode se divertir como quiser, como se fosse solteiro, e ela jamais 

reclama de abandono; ele pode chegar em casa a qualquer hora da noite ou do 

dia, ou nem mesmo ir para casa; pode ficar emburrado, sóbrio ou 

completamente bêbado; e bancar o tolo ou o louco conforme sua vontade, sem 

nenhum receio ou incômodo. Ela nunca lhe dirige uma palavra de censura ou 

reclamação, e faz o que ele quer. Ele diz que não existe joia mais preciosa em 

toda a Inglaterra, e jura que não a trocaria por um reino”. 

“Mas ele transforma a vida dela em um inferno”. 

“Não transforma, não! Ela não tem outras vontades que não as dele, e está 

sempre satisfeita e feliz enquanto ele assim estiver”272. 
 

 Contraditoriamente nas páginas de seu diário Helen assume os pecados do marido como 

se fossem seus 

 

“E, de fato, não sei se, naquela ocasião, não foi por ele que corei em vez de 

mim, já que ele e eu somos um só, e me identifico tanto com ele que acho que 

sua degradação, suas falhas e transgressões são minhas também: eu fico com 

vergonha por ele; temo por ele; arrependo-me por ele; choro, oro e sinto por 

ele tanto quanto por mim, mas não posso agir por ele, e, portanto, devo ser, e 

sou, corrompida, contaminada pela união, tanto a meu ver, como quanto do 

ponto de vista de verdade real. Estou tão determinada a amá-lo, tão 

intensamente ansiosa por perdoá-lo por seus erros, que discorro sobre eles 

continuamente, e luto constantemente para eliminar seus princípios mais 

incorretos e suas piores práticas, até que fico familiarizada com os defeitos e 

quase me transformo em sua parceira nesses pecados”273. 

 

 Seu diário serve para ela expressar seus conflitos internos. Por um lado estão suas 

convicções religiosas, sua forte noção de dever como esposa e seu desejo de salvar o marido, 

de outro, seu desejo de preservação individual e mais importante, de preservar a dignidade de 

seu filho. Quando chega a seu limite de tolerância, Helen se rebela contra o marido e também 

contra Anjo do Lar que ela deveria incorporar, uma categoria vitoriana de identidade feminina 

que promovia a influência espiritual da mulher274: “Gostaria que minhas palavras fossem mais 

amáveis; não sou nenhum anjo, e o comportamento dele desperta o pior em mim”275, diz Helen 

quando atinge seu limite de tolerância perante o péssimo comportamento de Huntingdon. Essa 

declaração livra Helen da responsabilidade ideológica de “salvar” o marido.   

                                                           
272 Ibidem, p. 196-197.  
273 Ibidem, p. 200.  
274 LAMONICA, Op. Cit., p. 143.   
275 BRONTË, A. A Inquilina...  Op. Cit., p. 202.    
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Segundo Mary Wollstonecraft, “as ideias e os fatos da realidade, uma vez recebidos, são 

guardados para uso, até que alguma circunstância fortuita faça com que a informação que foi 

recebida em períodos diferentes de nossa vida, volte rapidamente à mente com força 

ilustrativa”. Através da educação, continua a autora, o homem adquire apenas “o conhecimento 

para dar diversidade e contraste a suas associações de ideias”, conferindo a ele uma 

transformação que vai perdurar por toda a vida276.    

 Anne Brontë demonstrou, através do fracasso de Helen em reformar os hábitos de 

Arthur, a impossibilidade das mulheres chamarem para si a responsabilidade em mudar os 

hábitos de seus maridos, tendo em vista tratar-se de uma disposição moral estabelecida na 

juventude pelo tipo de educação que receberam. Isso reforça a responsabilidade dos pais em 

orientar a educação dos filhos desde muito cedo.  Em seus dois romances, a preceptora em 

Agnes Grey e a esposa em A Inquilina de Wildfell Hall, se mostram incapazes de desfazer os 

maus hábitos e as disposições aprendidas na juventude, em especial pela indulgência cultivada 

pelas mães. Helen, incapaz de reformar o resultado dos anos de indulgência da mãe de 

Huntingdon, viu no nascimento de seu filho Arthur a chance de criar um menino a partir de 

seus princípios de salvação. Seu filho se tornou o centro de suas atenções e ser mãe se tornou 

sua identidade primária277.  

 Langland aponta para o fato de leitores modernos não ficarem satisfeitos com o 

casamento de Helen e Markham no final do livro, pois ele é diferente de Huntington apenas em 

grau, mas não em amabilidade. Para a autora, isso é uma marca do realismo da obra de Anne 

Brontë, que não apresenta ao leitor um herói ideal e que aponta para o efeito traiçoeiro da 

sociedade sobre a indulgência do homem, que Anne faz questão de não apagar completamente 

em nenhum de seus personagens masculinos278.  

 A partir dos diários de Helen, tanto Gilbert como os leitores, passam a entender as 

personagens e suas ações, servindo a narrativa em primeira pessoa como recurso para dar 

significado e interpretação aos eventos. Quando oferece partes de seu diário para Gilbert, tem 

a intenção de confirmar as evidências de seus sentimentos, já que Gilbert tem que se submeter 

ao conteúdo do diário antes de conquistar definitivamente Helen.  Gilbert tem a intenção de se 

casar com Helen e para tanto deve compreender e aceitar sua avaliação em relação aos homens 

e sua integridade de caráter quando tenta corrigir de forma rigorosa as fraquezas dos homens279.  

                                                           
276 WOLLSTONECRAFT, Op. Cit., p. 151-152.  
277 LAMONICA, Op. Cit., p. 143.   
278 LANGLAND, Op. Cit., p. 133-134.   
279 Ibidem, p. 126 e 134.   
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Ele, de fato, o faz: “vejo que agiu pelos motivos melhores e mais nobres em tudo o que fez; e 

se sua ação não é a mais sábia, que Deus a proteja das consequências de seus atos!”280, diz a 

Lawrence, quando questionado sobre a decisão de Helen voltar para Huntingdon em 

decorrência de sua doença.  

 O romance faz críticas ao modelo masculino tão presente na época, bem como à 

condescendência social a ele.  Segundo Langland, Anne Brontë reconhece a extensão de um 

modelo de masculinidade associado às bebedeiras, festas, à caça e à linguagem vulgar e de 

baixo calão. O que sustenta sua crítica é o desprezo pelas mulheres, fazendo os homens se 

comportarem tão mal para provarem sua masculinidade281. 

 A crítica à educação masculina é acompanhada por uma crítica igualmente intensa à 

educação das mulheres. A base dos argumentos remonta aos ideais iluministas de igualdade 

entre homens e mulheres do século XVIII presentes em vários escritos de mulheres e de alguns 

escritores também. A maioria dos pensadores concordava que as mulheres deviam se ater 

apenas aos seus lares, mas argumentavam que elas deveriam ter o mesmo acesso à educação 

para que pudessem cumprir os fins pelos quais foram criadas282.  

 Segundo Langland, Helen afirma a capacidade das mulheres pelas virtudes.  O debate 

entre Gilbert e Helen remete a alguns pontos levantados por Mary Wollstonecraft em 

Reivindicação dos Direitos da Mulher, o que demonstra que as duas autoras, Anne e Mary, 

acreditavam que a virtude era uma qualidade que devia ser ensinada e que a capacidade das 

mulheres para a educação moral era igual à dos homens. Ainda segundo Langland, presumir 

que as mulheres são incapazes de serem formalmente educadas, acreditando no mito de que 

precisavam de proteção contra a dura realidade de um mundo competitivo, acabava deixando 

as mulheres vulneráveis à violência doméstica, grosseria e brutalidade de homens como 

Huntingdon. Apenas através da educação e da razão Helen conseguiu preservar o respeito por 

si mesma e alcançar sua independência de um homem inapto e violento283.  

 O desenvolvimento de seu talento artístico fez com que Helen conseguisse seu próprio 

sustento, escapando de um ambiente familiar que a ameaçava. Mas Helen precisava se manter 

incógnita para evitar ser descoberta pelo marido, produzindo uma assinatura falsa para suas 

pinturas quando se tornou uma artista profissional.  Segundo Gilbert e Gubar, Helen usa seu 

trabalho como pintora tanto para se expressar como para se camuflar. Essa ambiguidade não é 

                                                           
280 BRONTË, A. A Inquilina... Op. Cit., p. 324.    
281 LANGLAND, Op. Cit., p. 137.  
282 Ibidem, p. 138 e 139.  
283 Ibidem, p. 140.  
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apenas resultado da fuga de casa e de seu marido, pois mesmo antes de se casar ela já usava sua 

arte de forma duplicada, no qual seus desenhos e pinturas, que tinham nessa época apenas a 

intenção de passar o tempo e receber alguns elogios, traziam na parte de trás da tela esboços a 

lápis. Helen usava a parte de trás de suas pinturas como forma de expressar seus desejos 

secretos, sempre apagando esses esboços no final284.  

 Ainda segundo Gilbert e Gubar, Anne Brontë, por meio de Helen, oferece um incrível 

paradigma de uma mulher artista. Se Helen usa secretamente sua modesta arte para se expressar 

de maneira pouco apropriada para as mulheres, ou se publicamente exibiu seu profissionalismo 

e independência, ela teve de alguma forma que negar e esconder seu próprio trabalho, ou pelo 

menos negar sua identidade como artista. Essa ambiguidade envolvendo a carreira de pintora 

de Helen faz com que suas pinturas sejam uma máscara para esconder sua própria verdade, 

produzindo assim uma arte pública, que rejeita quem ela é, é usada secretamente para construir 

um espaço estético e criativo para si mesma. Ainda assim, no entanto, continua a temer por 

complicações sociais em relação à sua arte. Quando se torna profissional, esconde parte de sua 

experiência, pois teme a censura misógina de sua comunidade, que associaria a sua criatividade 

com a liberdade feminina, algo que não era bem visto na época. Outro motivo de se manter 

incógnita é o fato de que sua clientela em potencial era composta por homens, talvez 

semelhantes aquele que ela estava tentando escapar285.  

 Da mesma forma, as irmãs Brontë se camuflaram atrás de sua escrita, ainda que se 

afirmaram através dela, como se estivessem adotando as mesmas técnicas de auto expressão de 

Helen. Ao traçarem imagens subversivas por trás de fachadas socialmente aceitas, as irmãs 

conseguiram dissociar seus impulsos inconformistas, mesmo que ainda promovessem esses 

impulsos de forma apaixonada286.    

 Para Langland, a ideologia social na qual as mulheres precisam de proteção de um 

mundo cruel é o mito de que, por serem seres inocentes, as mulheres podem servir de anjos 

redentores para os homens pecadores287. Helen é inicialmente seduzida por essa ideologia, 

quando ainda esperava “salvar” Huntingdon. Ao ser questionada por sua tia, que pensava que 

a sobrinha estava sendo presunçosa em achar que tinha sensatez e princípios suficientes para os 

dois e imaginando que um homem libertino como Huntingdon permitiria ser guiado por uma 

jovem como ela, Helen argumenta: “Eu não desejo guiá-lo, mas acho que posso ter influência 

                                                           
284 GUBAR, S; GILBERT, S. Op. Cit., p. 80-81.   
285 Ibidem, p. 81-82.  
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o suficiente para poupá-lo de alguns erros, e eu consideraria a minha vida como bem vivida ao 

me esforçar para preservar uma natureza tão nobre da destruição”288. Essa ideia foi arrebatadora 

em Helen: “Oh! Se eu pudesse acreditar que Deus me designou para isso”289 e foi incentivada 

por Huntingdon: “às vezes, ele diz que se me tivesse sempre ao seu lado, jamais faria ou falaria 

algo maldoso, e que um pouco de conversa diária comigo faria dele quase um santo”290. Por 

fim ele declara que   

 

“ a própria ideia de tê-la sob meus cuidados e debaixo do meu teto me obrigaria 

a ser mais moderado com meus gastos e a viver como um cristão – sem falar 

de toda prudência e virtude que você instilaria em minha mente com seus 

sábios conselhos e sua doce e atraente bondade”291. 

 

Esta é a imagem do anjo do lar com a qual Helen se identifica. Esse mito da mulher 

anjo, segundo Langland, é criticado por Anne Brontë, assim como o mito de que a inocência da 

mulher deve ser protegida pelo seu confinamento doméstico, o que fez com que o romance 

sofresse diversos ataques moralistas na época no qual foi lançado292.     

Gilbert e Gubar, ao citarem as palavras de Honoré de Balzac: “a virtude feminina é a 

grande invenção dos homens”, apontam para a autoridade dos homens na produção das 

representações femininas, pois se consideravam enunciadores da verdade sobre as mulheres e 

sobre o que elas deveriam ser.  O ideal estético de mulher é o do Anjo assexuado e não 

ameaçador. Sua função era apenas de garantir o bem estar das pessoas que lhe foram 

confiadas293.    

De acordo com Virgínia Woolf, a mulher precisa matar o Anjo do Lar se quiser ter 

autonomia sobre si mesma. Segundo ela, no período vitoriano toda casa tinha seu Anjo, que era 

uma mulher  

 

“extremamente simpática. Imensamente encantadora. Totalmente altruísta. 

Excelente nas difíceis artes do convívio familiar. Sacrificava-se todos os dias. 

Se o almoço era frango, ela ficava com o pé; se havia ar encanado, era ali que 

ia sentar – em suma, seu feitio era nunca ter opinião ou vontade própria, e 

preferia sempre concordar com as opiniões e vontades dos outros. E acima de 

tudo – nem preciso dizer – ela era pura. Sua pureza era tida como sua maior 

beleza – enrubescer era seu grande encanto”294. 

 

                                                           
288 BRONTË, A. A Inquilina... Op. Cit., p. 114.  
289 Ibidem, p. 117.    
290 Ibidem, p. 114.  
291 Ibidem, p. 133.  
292 LANGLAND, Op. Cit., p. 141.   
293 GUBAR, S; GILBERT, S. Op. Cit., p.  12 e 13, 25, 28.   
294 WOOLF, V. Profissões para mulheres e outros artigos feministas. Porto Alegre, RS: L&PM, 2012. P. 12. 
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  Qualquer mulher que se afastasse desse ideal era considerada pouco feminina e mesmo 

“monstruosa”. A mulher monstro era considerada um acidente da natureza e destinada a ser 

execrada porque era perigosa e como uma feiticeira, impura. Segundo Gilbert e Gubar, havia 

uma náusea associada às mulheres monstro, que contribuiu para que as mulheres por tanto 

tempo repudiassem seus corpos, se preocupassem com odores e com o envelhecimento, se 

tornassem obcecadas com suas imagens no espelho.  Tudo para que as mulheres não se tornarem 

Monstros295.   

Segundo Langland, o livro transforma a história da Fallen Woman296 como uma história 

de excelência feminina e ao fazê-lo se torna “feminista”, embora a palavra aqui tenha um caráter 

hermenêutico somente, tendo em vista que as irmãs Brontë nunca se definiram enquanto tal, 

muito menos a palavra “feminista” fizesse parte do vocabulário das mulheres inconformistas 

daquela época. A decisão da protagonista Helen em fugir de um casamento infeliz, levando o 

filho Arthur, viola a convenção social e mesmo a lei vitoriana. Uma mulher na Inglaterra desse 

período não tinha existência legal. Quando casada, suas propriedades passavam a ser do marido, 

não podendo reivindicar seus ganhos, nem se divorciar, por mais “libertino” que ele fosse297. 

Sobre o casamento, Simone de Beauvoir assinala que à mulher foi proposto pela 

sociedade que fosse este o seu destino, sendo que ainda hoje pesa a suspeita social sobre aquelas 

que não se casam ou que não desejam ter filhos. O casamento, no entanto, se apresenta de 

maneira diferente para homens e mulheres. Apesar de ambos serem necessários uns aos outros, 

isso não engendra nenhuma reciprocidade. O homem perante a sociedade é um indivíduo 

autônomo e completo e que tem sua existência, antes de tudo, justificada pelo trabalho. Precisa 

da mulher quando “almeja uma vida sexual estável, deseja uma posterioridade e a sociedade 

exige dele que contribua para perpetuá-la”. A mulher, ao contrário, é “integrada como escrava 

ou vassala nos grupos familiares dominados por pais e irmãos, a mulher sempre foi dada em 

casamento a certos homens por outros homens”298.   

 Ainda segundo de Beauvoir, apenas a viúva gozava de uma certa autonomia econômica, 

pois a liberdade de escolha das jovens sempre foi muito restrita, daí o casamento ser “seu ganha-

pão e a única justificativa social de sua existência”. Tem a função, além de perpetuar a espécie, 

                                                           
295 GUBAR, S; GILBERT, S. Op. Cit., p.  P.  29-34.  
296 Termo utilizado para descrever uma mulher que “perdeu sua inocência” e assim perdeu a “Graça Divina”, se 

tornou literalmente alguém decaído. 
297 LANGLAND, Op. Cit., p. 119.   
298 BEAUVOIR, Op. Cit., p. 548.  
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“satisfazer as necessidades sexuais de um homem e tomar conta do lar”, recebendo como direito 

pelo cumprimento desses deveres as obrigações pelas quais o homem se submete299.  

 Os homens quando decidiam se casar buscavam uma confirmação de sua existência, não 

o direito de existir, pois a vontade de se casar é um encargo que assumiam livremente, já que 

se preferissem podiam escolher a solidão do celibato, se casar tardiamente ou simplesmente não 

se casar. A mulher quando se casa “recebe como feudo uma parcela do mundo, garantias legais 

a protegem contra os caprichos do homem, mas ela torna-se vassala dele”, tomando-lhe o nome, 

associando-se a seu culto, integrando-se em sua classe e em seu meio e pertencendo à família 

dele como sua metade300.   

 Segundo Langland, o romance não convence apenas em seu realismo social, mas 

também pelo realismo psicológico. Helen não é uma simples heroína de bom coração, mas é 

também uma mulher passional, que vacila, e por isso representa um indivíduo verossímil. Para 

a autora, ao retratar uma mulher que luta por um ideal de auto representação contra uma 

sociedade corrupta, Anne Brontë faz o retrato de uma mulher de personalidade dinâmica, capaz 

de um idealismo cristão e sendo constantemente testada, lutando consigo mesma e com suas 

crenças. Um escritor menos perspicaz poderia transformar Helen numa figura estética e pura, 

apenas301.   

 Helen e Huntingdon tinham personalidades incompatíveis e Anne Brontë mostra ao 

leitor a destrutiva relação do casal. Com o incessante desejo de melhorar o marido, Helen se 

transformou em uma maldição para ele, como é exemplificado nesse trecho: 

 

“Bem, Helen, tenho certeza de que tenho sido muito bom nessas 

últimas semanas. O que você vê faltando em mim e o que me pediria para 

fazer? 

 “Nada mais do que você já faz, Arthur: até agora as suas ações têm 

sido corretas, mas eu mudaria os seus pensamentos; eu o fortaleceria contra as 

tentações e não chamaria o mal de bem e o bem de mal; desejaria que pensasse 

mais profundamente, que olhasse mais adiante e tivesse objetivos maiores do 

que os que você tem”302. 
 

 Quando o filho do casal nasce, o relacionamento do casal passa a ter em Arthur o foco 

principal. Helen, o “anjo” da casa, passa a ocupar a posição de mãe, deixando Huntingdon com 

                                                           
299 Ibidem, p. 549 e 552.  
300 Ibidem, p. 551.   
301 LANGLAND, Op. Cit., p. 143.   
302 BRONTË, A. A Inquilina... Op. Cit., p. 159.  
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ciúmes e ressentimento da esposa. Ele, então, para atacar e derrotar a esposa, tenta de todas as 

formas corromper o filho303:  

 

“Assim, eu não apenas tenho o espírito do pai no filho para combater 

novamente, os germes de suas tendências malignas para buscar e erradicar, e 

sua ligação corruptora e seu exemplo de vida após a morte para neutralizar, 

como também ele já desfaz meu árduo trabalho em benefício de seu filho, 

destrói minha influência sobre sua mente delicada e rouba de mim seu amor 

sincero; não tenho outra esperança mundana além dessa, e ele parece sentir um 

prazer diabólico em acabar com ela”304. 

 

 De acordo com Langland, o desejo de redimir Huntingdon não é totalmente altruísta da 

parte de Helen. Quando fica sabendo da doença do marido e retorna para cuidar do marido, seu 

comportamento está mais para monstro do que para anjo: 

 

“Não, Arthur, não foi um sonho que sua conduta me obrigou a deixá-lo, mas 

fiquei sabendo que você estava doente e sozinho, então voltei para ser sua 

enfermeira. Não precisa ter medo de confiar em mim: diga-me todas as suas 

vontades, e tentarei satisfazê-las. Não há mais ninguém para cuidar de você, e 

não o censurarei agora”. 

 “Oh! Entendi”, ele disse, com um sorriso amargo. É um ato de 

bondade cristã, por meio do qual você espera garantir um lugar mais elevado 

para si mesma no céu, ao mesmo tempo em que cava um buraco mais fundo 

no inferno para mim”. 

 “Não. Vim para oferecer a você conforto e a assistência que sua 

condição exige, e se eu puder ajudar sua alma e seu corpo, e despertar algum 

senso de arrependimento e...” 

 “Oh, sim; se você puder subjulgar-me por meio de remorso e confusão 

de rostos, agora é o momento. O que fez com meu filho?” 

 “Ele está bem, e você poderá vê-lo no momento certo, se demonstrar 

um bom comportamento, mas não agora”. 

 “Onde ele está?” 

 “Ele está em segurança”. 

 “Ele está aqui?” 

 “Independente de onde ele esteja, você não o verá até que tenha 

prometido deixá-lo totalmente sob meus cuidados e proteção, e que me deixará 

levá-lo quando e para onde eu quiser, se eu achar necessário levá-lo daqui 

novamente no futuro. Mas falaremos disso amanhã: você deve descansar 

agora”. 

 “Não, deixe-me vê-lo agora, e eu prometo, se é isso que você quer”. 

 “Não...” 

 “Juro por Deus que está no céu! Agora, deixe-me vê-lo”. 

 “Não posso acreditar em juras e promessas: preciso de sua declaração 

por escrito, e terá que assiná-la na presença de uma testemunha: mas não hoje 

– amanhã”305.   
 

                                                           
303 LANGLAND, Op. Cit., p.  144.   
304 BRONTË, A. A Inquilina... Op. Cit., p. 244.   
305 Ibidem, p. 320-321.   
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 Helen se vinga do marido, que à beira da morte não tem nenhuma outra saída a não ser 

obedecer e admite que deveria tê-la escutado: 

 

“Fique comigo Helen”, ele diz. “Deixe-me segurá-la: é como se nada pudesse 

me fazer mal enquanto você está aqui. Mas a morte virá – ela está vindo nesse 

instante – rápido, rápido! E... oh, se eu pudesse crer que não há mais nada 

depois!”. 

 “Não tente acreditar nisso, Arthur. Há alegria e glória depois, se você 

pelo menos tentar alcançá-las!”. 

 “O quê?! Para mim?”, ele disse,com uma espécie de risada. “Não 

seremos julgados conforme o que fizemos em vida? Qual o sentido de uma 

existência de provação se um homem puder fazer o que quiser, exatamente ao 

contrário dos mandamentos de Deus, e então puder ir para o céu junto com os 

melhores – se o pior dos pecadores puder obter a recompensa do maior santo, 

apenas dizendo: “Eu me arrependo!” 

 “Mas se você se arrepender de verdade...” 

 “Não posso me arrepender; apenas temer”. 

 “Você lamenta seu passado apenas por causa das consequências para 

si mesmo?” 

 “Isso mesmo – exceto pelo fato de que sinto muito por ter sido injusto 

com você, Nell, porque você é tão boa para mim”. 

 “Pense na bondade de Deus, e você só sofrerá por tê-Lo ofendido”. 

 “O que é Deus? Não posso vê-Lo nem ouvi-Lo. Deus não passa de 

uma ideia”306. 
 

 Helen conquista, assim, uma rendição completa de seu marido. Ainda segundo 

Langland, Anne Brontë leva a sério a rendição de Huntingdon, “mas seu compromisso com a 

verdade permite que ela dramatize a maneira pela qual o impulso cristão pode tornar-se 

enredado no meio da realidade social e das psicologias conflitantes e assim ser comprometido 

e contaminado”307. 

 Segundo Langland, a estrutura, a temática e a riqueza psicológica do livro deveriam tê-

lo feito conquistar uma melhor reputação, pois o livro 

 

“nos envolve, através de personagens complexos e psicologicamente 

convincentes, em uma ação que usa uma série de narrativas incorporadas para 

sublinhar seus temas centrais de interpretação, evidência e conclusões, de 

fofocas, confiabilidade e crença, e de razão, educação e virtude. Finalmente, 

em sua síntese de possibilidade e realidade, de visão e realidade, as narrativas 

incorporadas incentivam e permitem o próprio discernimento, interpretação e 

reeducação do leitor. É um sinal de realização”308.  

                                                           
306 Ibidem, p. 337.   
307 LANGLAND, Op. Cit., p. 146. [but her commitment to truth allows her to dramatize the way in which the 

Christian impulse may become entangled in the medium of social reality and contending psychologies and thereby 

be compromised and contaminated]  
308 Ibidem, p. 147. [engages us, throuht complex and psycologically convincing characters, in an action that uses 

a series of emnedded narratives to underscore its central themes of interpretation, evidence and conclusions, of 

gossip, reliability and believe, and of reason, education and virtue. Finally, in their synthesis of possibility and 

actuality, of vision and reality, the embedded naratives encourage and enable the reader’s own discerniment, 

interpretation, and reeducation. It is a signal achievement]    
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 O grande trunfo de A Inquilina de Wildfell Hall é a convicção moral de sua protagonista, 

algo que tem em comum com o primeiro romance escrito pela autora. O romance, no entanto, 

diferente de Agnes Grey, narra uma história com grandes reviravoltas e possui diferentes 

situações dramáticas. Anne Brontë demonstra coragem e maturidade para discutir assuntos 

pouco apropriados para a época, especialmente oriundos da pena de uma mulher.  

 A atitude desafiadora da protagonista, que em nome de sua convicção moral deixa o 

marido mesmo sabendo que perderia todo o respeito da sociedade e não teria direitos legais a 

nada, nem mesmo ao filho, pode ser compreendida pelo leitor contemporâneo como uma atitude 

normal a ser tomada. Porém, na época no qual foi escrito, dificilmente seria entendido assim 

por seus leitores. O romance, ainda que sublinhe valores da época, como a virtude, a bondade, 

a responsabilidade e mesmo a religião, mostra uma personagem feminina que resolve 

abandonar o marido e viver por conta própria, algo que não era tolerado pelos leitores 

vitorianos. Anne Brontë, nesse sentido, criou um ambiente pouco realista para a época no qual 

vivia, tendo em vista que uma mulher abandonar um casamento e ter que trabalhar para seu 

próprio sustento não era algo presente para a maioria das mulheres de sua posição social, 

colocando, assim, seu romance em rota de colisão com a ideologia da domesticidade e com os 

valores de gênero.  

 Apesar da polêmica na escolha do tema, Anne Brontë tem em A Inquilina de Wildfell 

Hall sua obra prima. Através de uma narrativa complexa e cheia de surpresas, com uma 

protagonista decidida e ciente de seus atos, a autora entrega um romance digno de 

reconhecimento e elogio.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Nesta monografia analisamos as obras ficcionais de Anne Brontë.  Para tanto não 

tratamos apenas dos romances, mas discutimos ao longo dos capítulos questões que 

consideramos importantes para a compreensão do contexto no qual foram escritos e a época em 

que viveu a escritora. Primeiramente, buscamos refletir sobre a escrita de autoria feminina na 

Inglaterra oitocentista. Apesar do gênero romance não ter surgido no século XIX, foi nesse 

período que ele se popularizou e muitas mulheres se notabilizaram como escritoras de 

romances.  Nomes como Jane Austen, George Eliot (Mary Ann Evans), Elizabeth Gaskell e as 

próprias irmãs Brontës surgiram e se afirmaram pelo romance, que não apenas abriu 

oportunidades no mercado editorial, mas também deu voz a temas que eram pouco explorados 

ou mesmo negligenciados por escritores por serem considerados menores ou desinteressantes.   

  Abordamos também a trajetória da família Brontë, que consideramos de fundamental 

importância para compreender as escolhas das famosas irmãs escritoras. A família Brontë foi 

notoriamente literária e tem até hoje os nomes de Charlotte, Emily e Anne como grandes 

expoentes da época. Oriundas de uma família de classe média baixa essas três mulheres, através 

de seus escritos, foram capazes, ainda que através do uso de pseudônimos masculinos, de se 

fazerem reconhecidas e ter espaço no mercado literário da época, fazendo bastante sucesso com 

seus romances.  Não possuem uma obra extensa afinal viveram pouco, mas mesmo os poucos 

livros publicados e conhecidos nos deixaram várias possibilidades de estudos e análises, assim 

como um bom entretenimento, se assim o for desejado.  

Elas escreveram sobre o que viveram, sobre o que conheciam, sobre o que sentiam. Isso, 

no entanto, não faz de suas obras uma biografia de suas vidas. Ao mesmo tempo não podemos 

ignorar essas questões quando analisamos suas obras. Suas experiências de vidas foram a matriz 

através da qual puderam expor e ambientar suas histórias, que na essência e desenvolvimento 

diferem significativamente do aconteceu em suas vidas. Não tiveram a oportunidade, como seu 

irmão Branwell, de conhecer o mundo além do ambiente provinciano das pequenas localidades 

de feição mais rural do que urbana e restrito dos internatos e das casas nas quais trabalharam. 

Escreveram, portanto, do ponto de vista do mundo que conheciam.   

Charlotte, a irmã mais famosa e com a obra mais extensa, foi quem viveu mais e teve a 

oportunidade que Emily e Anne não tiveram em vida: desfrutar de um relativo sucesso. Foi 

também ela que iniciou a mitologia em torno de sua família. Controladora, geriu as obras das 

irmãs quando elas já não mais podiam se manifestar para opinar ou mesmo discordar dos rumos 

que seus trabalhos tomaram pelas mãos da irmã famosa. Rumos estes que tinham a intenção de 



99 

 

preservar seus nomes e obras, mas que acabaram por alterar partes significativas dos originais, 

como os poemas de Emily, escondendo e negligenciando, em especial o segundo romance de 

Anne, criando falsas verdades que sobrevivem até hoje. A boa intenção, nesse caso, só teve 

uma beneficiária, a própria Charlotte e suas convicções de adequação feminina para a literatura 

e a poesia.   

Nosso propósito central foi a análise dos romances de Anne Brontë, a menos conhecida 

das irmãs.  Pudemos perceber que a autora tem como tema central a educação moral como 

forma de desenvolver o caráter de homens e mulheres que, para ela, eram iguais em direitos e 

nas possibilidades e expectativas.  Em seu primeiro romance, Agnes Grey, a autora, através de 

uma protagonista comum, nos leva a uma jornada de desenvolvimento feminino, que no fim, 

apesar de um final feliz e apropriado, demonstra a força moral da protagonista, que só desejava 

fazer o certo, sem esperar nada, além da verdade. Já mais experiente em A Inquilina de Wildfell 

Hall Anne Brontë apresenta um romance formalmente mais complexo e com um tema 

polêmico, em especial para a época na qual foi escrito. Apesar de não representar a realidade 

da maioria das mulheres de seu período, ao dar voz a uma mulher que fugiu  do marido por 

acreditar que era o certo a fazer devido às circunstâncias,  por meio de sua personagem Helen 

a escritora não apenas foi  contra as convenções da mulher apropriada, que deveria suportar  

qualquer situação doméstica sem reclamar ou protestar, mas também construiu uma 

protagonista corajosa, que não tinha  medo de falar e agir da maneira que acreditava ser a única 

possível.    

 

 O título principal dessa monografia “A irmã silenciosa”, faz alusão a uma escritora que 

ao longo dos anos, em especial depois de sua morte, foi relegada não apenas ao esquecimento, 

mas a uma personagem sem voz em meio a uma família considerada genial. O silêncio não se 

refere a ela, propriamente dita, a uma escolha, mas a uma designação resultante das escolhas de 

sua irmã mais velha Charlotte, que foi a única das irmãs a ter experimentado o sucesso literário 

em vida. Esse sucesso lhe trouxe, acima de tudo, autonomia sobre o trabalho de suas irmãs. 

Charlotte, que apesar de ter apoiado e incentivado a escrita de suas irmãs, nunca soube 

reconhecer o talento de Anne, considerando suas obras, em especial o segundo romance A 

Inquilina de Wildfell Hall, um erro. Ela interpretou a coragem de Anne neste romance como 

um mal que deveria ser cortado pela raiz, não autorizou novas edições do polêmico romance e 

relegou a irmã, que era tão escritora como ela, ao esquecimento e ao silêncio.  

 O trabalho de Anne, no entanto, sobreviveu e sua temática, nada peculiar e pouco 

atraente para a época, continua a surpreender novos leitores e gerar novas discussões nos meios 
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acadêmicos e literários, como é o caso desta monografia. Temas como a educação, a 

independência financeira feminina, o divórcio e a igualdade entre homens e mulheres, foram 

discutidos e defendidos pela autora de forma natural e sem restrições, como uma verdade já há 

muito tempo estabelecida.  

 Consideramos que as obras de Anne Brontë apresentam grande potencialidade para 

análise histórica, em especial no campo dos estudos de gênero, assim como a escrita de autoria 

feminina no período no qual as obras foram escritas.  Os dois romances da autora, embora 

possuam mais de uma tradução para o português, são ainda pouco conhecidos no meio literário 

e acadêmico, por isso, esperamos, a partir dessa monografia, ter contribuído para a divulgação 

de suas obras e provocado interesse no leitor desse trabalho, para que assim, quem sabe um dia, 

Anne deixe de ser conhecida como a “A Irmã Silenciosa” e passe a ocupar o lugar que lhe é de 

direito, junto a suas duas irmãs, até então, mais célebres.    
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ANEXOS 

 

Anexo I: Cronologia da Família Brontë  

 

DATA FAMÍLIA BRONTË 

1777 12 de Março: nascimento de Patrick Brontë; 

1783 15 de Abril: nascimento de Maria Branwell; 

1802-1806 Período de Patrick Brontë em Cambridge; 

1806 23 de Abril: Patrick torna-se Bacharel em Artes;  

1806 Patrick é ordenado clérigo;  

1809 Patrick começa a trabalhar no vilarejo de Wellington;  

1811 Patrick começa a trabalhar no vilarejo de Hartshead;  

1812 Dezembro: Patrick e Maria se casam; 

1814 Abril: Nasce Maria Brontë em Hartshead;  

1815 8 de Fevereiro: Nasce Elizabeth Brontë em Hartshead;  

1815 Patrick começa a trabalhar no vilarejo de Thornton;  

1816 21 de Abril: Nasce Charlotte Brontë em Thornton;  

1817 26 de Junho: Nasce Patrick Branwell Brontë em Thornton; 

1818 30 de Julho: Nasce Emily Jane Brontë em Thornton;  

1820 17 de Janeiro: Nasce Anne Brontë em Thornton;  

1820 A família se muda para o presbitério em Haworth; 

1821 15 de Setembro: Maria Brontë morre de provável câncer no útero; 

1821 
Elizabeth Branwell, irmã de Maria, se muda para Haworth para ajudar 

a cuidar dos sobrinhos;  

1822 Patrick propõe casamento à Isabella Dury; ela recusa;  

1824 
21 de Julho: Maria e Elizabeth iniciam seus estudos na Clergy 

Daughters’ School; 
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1824 
10 de Agosto: Charlotte inicia seus estudos na Clergy Daughters’ 

School; 

1824 
25 de Novembro: Emily inicia seus estudos na Clergy Daughters’ 

School; 

1825 
Fevereiro: Maria demonstra sintomas de tuberculose e é enviada para 

casa; 

1825 6 de Maio: Maria não resiste e morre; 

1825 31 de Maio: Elizabeth também é enviada para casa doente; 

1825 Junho: Patrick busca Charlotte e Emily na escola; 

1825 
15 de Junho: Elizabeth não resiste e também morre em decorrência da 

tuberculose;  

1831 Janeiro: Charlotte começa seus estudos na Roe Head School; 

1831 
Charlotte conhece suas duas grandes amigas: Ellen Nussey e Mary 

Taylor; 

1835 Charlotte começa a trabalhar como professora na Roe Head School; 

1835 
Emily inicia seus estudos na Roe Head School, mas logo volta para 

casa; 

1835 Anne ocupa o lugar de Emily na Roe Head School; 

1838 
Emily consegue trabalho como professora em Law Hill, ficando na 

escola apenas seis meses; 

1838 
Charlotte recebe uma proposta de casamento do irmão de Ellen, o 

Reverendo Henry Nussey; ela recusa; 

1839 Anne consegue seu primeiro trabalho como preceptora em Blake Hall;  

1839 
Charlotte recebe uma segunda proposta de casamento, dessa vez de 

David Pryce; ela também recusa; 

1839 
Branwell decide viver da pintura de retratos, mas logo desiste e decide 

se dedicar a literatura; 

1840 Branwell trabalha por um período de seis meses como tutor; 

1840 
William Weightman, novo pároco que começa a trabalhar na Igreja em 

Haworth;  

1840 Anne encontra outro posto de trabalho, em Thorp Green;  

1840 
Branwell começa a trabalhar na Leeds and Manchester Railway, 

empresa de construção de ferrovias em Halifax; 

1842 Fevereiro: Charlotte e Emily partem para estudar em Bruxelas;  

1842 Branwell é dispensado do trabalho e retorna à Haworth; 

1842 6 de Setembro: William Weightman morre de cólera; 
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1842 29 de Outubro: Elizabeth Branwell morre de cólera; 

1842 Charlotte e Emily retornam a casa depois da morte da tia; 

1842 Branwell se junta à Anne em Thorp Green; 

1843 Janeiro: Charlotte volta à Bruxelas, agora como professora; 

1843 Dezembro: Charlotte retorna à Haworth; 

1844 
Tentativa falha de Charlotte em abrir um estabelecimento de ensino 

para jovens meninas;  

1845 
Reverendo Arthur Bell Nicholls começa a trabalhar na Igreja em 

Haworth; 

1845 Anne pede demissão de Thorp Green e volta para casa; 

1845 Branwell é dispensado do trabalho em Thorp Green;  

1846 Publicação de Poems, por Currer, Ellis e Acton Bell; 

1847 16 de Outubro: publicação de Jane Eyre, de Charlotte Brontë; 

1847 
Dezembro: publicação de O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily 

Brontë e Agnes Grey, de Anne Brontë;  

1848 Junho: publicação de A Inquilina de Wildfell Hall, de Anne Brontë; 

1848 24 de Setembro: morre Branwell Brontë; 

1848 19 de Dezembro: morre Emily Brontë; 

1849 28 de Maio: morre Anne Brontë;  

1849 26 de Outubro: publicação de Shirley; 

1850 Charlotte Brontë conhece Elizabeth Gaskell; 

1852 13 de Dezembro: Arthur Bell Nicholls pede Charlotte em casamento;  

1853 28 de Janeiro: publicação de Villette; 

1854 29 de Junho: Charlotte Brontë se casa com Arthur Bell Nicholls; 

1855 31 de Março: morre Charlotte Brontë; 

1857 
25 de Março: publicação de The Life of Charlotte Brontë, de Elizabeth 

Gaskell;  

1857 Publicação de O Professor, de Charlotte Brontë; 
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1861 Junho: morre Patrick Brontë; 

1864 25 de Agosto: Arthur Bell Nicholls se casa com Mary Bell; 

1865 12 de Novembro: morre Elizabeth Gaskell; 

1880 Janeiro: morre Martha Brown; 

1893 Morre Mary Taylor; 

1893 Fundação da Sociedade Brontë; 

1896 Morre Monsieur Heger; 

1897 Novembro: Morre Ellen Nussey; 

1906 2 de Dezembro: morre Arthur Bell Nicholls; 

1915 27 de Fevereiro: morre Mary Bell; 

1928 Presbitério de Haworth torna-se o Museu Brontë; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 
Anexo II: Genealogia da Família Brontë 

 

 

Fonte: Disponível em: < https://www.wuthering-heights.co.uk/wh/downloads/genealogy-bronte-bw.pdf>. Acesso em: 16/11/2017.     

https://www.wuthering-heights.co.uk/wh/downloads/genealogy-bronte-bw.pdf
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