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RESUMO
Aclamada pela descrição que faz da sociedade de sua época, pela força de sua
narrativa e pela interação entre as personagens, ganhando a admiração de leitores e críticos
desde a publicação de seu primeiro romance até os dias de hoje, Jane Austen escreveu, além
de alguns trabalhos menores, seis dos mais importantes romances da literatura inglesa.
Apesar da existência de uma vasta literatura sobre a obra da autora, uma questão
passou ao largo da crítica: a presença da leitura em sua ficção. Antes mesmo de ser escritora,
Jane Austen sempre foi uma ávida leitora e faz uso deste conhecimento em todos os
romances, seja por meio de alusões a outras obras de ficção e não-ficção de vários gêneros
distintos através da voz de seus narradores ou personagens, seja pela menção direta a nomes
de romancistas, poetas, dramaturgos e outros escritores. Porém, o que chama atenção em seus
romances não é somente este diálogo que Jane Austen estabelece com seus antecessores ou
contemporâneos. Há algo de grande relevância na caracterização de suas personagens que
merece uma atenção específica: sua atividade como leitores. O objetivo desta dissertação é
verificar que noções de leitura e de leitor são figuradas por Jane Austen em dois de seus
romances mais representativos desse tema: Northanger Abbey e Mansfield Park.

ABSTRACT
Highly acclaimed for the description she makes of her contemporary society, the
power of her narrative and the interaction among her characters, Jane Austen has gathered the
admiration of readers and critics since her novels were first published. During her lifetime,
Jane Austen wrote six of the most successful novels in British Literature as well as some
minor works, often referred to as her Juvenilia.
Although critical studies on her novels abound, one important question has been
neglected: the role of reading in her fiction. Before being a writer, Austen was already an avid
reader and used her knowledge of several fictional and non-fictional works in her stories.
Names of several novelists, playwrights, poets and other kinds of writers, and their respective
works, are frequently cited or quoted by characters or narrators. However, more than
establishing a dialogue with her predecessors or contemporaries, Austen relevantly uses
reading as a form of exposing the nature of her characters. The objective of this dissertation is
to investigate the concepts of readership implied in Jane Austen’s Northanger Abbey and
Mansfield Park.
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Introdução

Q. D. Leavis situa o primeiro público leitor inglês no reinado da Rainha Elizabeth I,
reconhecendo, porém, que a representatividade do número de leitores nesta época era muito
pequena.1
Na verdade, nos séculos XVI e XVII, eram o teatro e principalmente a música que
ocupavam posições de destaque na vida cultural das pessoas de todas as camadas sociais. O
teatro se destaca principalmente em Londres e, apesar de ser uma diversão para as classes
superiores, era barato o suficiente para ser freqüentado também pelas camadas sociais
inferiores. Por sua vez, a música fazia parte do cotidiano das pessoas não só em seus
momentos de lazer, mas também durante em suas horas de trabalho. O conhecimento da
música era desejável inclusive como uma das qualidades decisivas na escolha de pretendentes
para o casamento.
A corte tinha ainda a sua disposição os romances romanescos traduzidos do francês e
alguns outros textos de autores ingleses escritos principalmente para as mulheres, com o
objetivo de diverti-las e refinar seus modos. Tais publicações tinham uma característica
bastante peculiar:
“Dull as [romance writers’] work is now, it embalms one aspect of the Elizabethan
civilization, that as a whole presents to us (...) an inexplicable mixture of the profound
and naïve, the fine and the gross, the subtle and the crude.”2

Com suas histórias de heróis e heroínas em dificuldades, pais ou filhos desaparecidos e
reencontrados, feitos fantásticos e vilões temíveis, o romance romanesco teve posteriormente
uma grande influência na formação do gosto do público inglês, impulsionando aquele que
viria a se tornar um dos mais importantes gêneros inglês a partir do século XVIII – o romance
– e que influenciaria decisivamente a formação do público leitor na Inglaterra.

1

Leavis, Q. D., Fiction and the Reading Public, Londres: Penguin, 1979, p. 77.

2

Id. Ibid., p. 81. “Por mais desinteressante que as obras dos escritores de ficções romanescas sejam agora, elas
exemplificam um aspecto da civilização elisabetana o qual, no geral, apresentam para nós (...) uma inexplicável
mistura do profundo e do ingênuo, do fino e do grosseiro, do sutil e do rude.” [A tradução dessa e de outras
citações utilizadas nesse trabalho para as quais não existam traduções em português publicadas são minhas].
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O crescimento do público leitor durante os séculos XVIII e XIX foi tanto o resultado
quanto a catálise de transformações sociais, econômicas e políticas e de revoluções que
ocorreram com rapidez a partir da metade do século XVIII. A única estimativa do tamanho do
público leitor da época foi feita por Edmund Burke, que afirmou que em 1790 havia cerca de
80.000 leitores.3
Apesar de não haver estimativas confiáveis sobre o tamanho desse público, há
algumas evidências indiretas que nos fornecem uma indicação de números. No ano de 1700,
uma pequena quantidade de volumes de prosa de ficção era publicada pelos poucos livreiros
que havia em Londres. Contudo, no final do século XVIII, mais de 150 romances saíam das
editoras anualmente. Richardson vendeu em um ano cinco edições de seu Pamela (1740) e
Joseph Andrews, de Henry Fielding (1742), vendeu três edições, num total de 6500 cópias.4
Altick afirma que quatro ou cinco edições de menos de 9.000 cópias eram o máximo
que o mercado podia absorver e que, mesmo que a expansão do público leitor continuasse, ela
se refletia na proliferação de romances e no aumento de bibliotecas circulantes, mas não no
aumento nas vendas de determinados títulos.5
Dificuldades econômicas bem como reações – em parte motivadas pela crítica – contra
os romances “sentimentais” de má qualidade fizeram com que a produção caísse em 1770,
antes de uma recuperação e subseqüente retomada em 1780.
Por algum tempo, entretanto, a leitura permaneceu socialmente restrita e era limitada
pelos altos preços dos livros. Estima-se que, para que uma família pudesse comprar livros, sua
renda deveria ser de no mínimo 50 libras anuais e que cerca de 150.000 domicílios em 1780
eram compradores potenciais. É provável que aqueles que já tivessem o hábito da leitura
comprassem ou emprestassem mais livros – uma tendência que continua no século XIX. A
guerra napoleônica e o custo do papel fizeram com que os preços dos livros ficassem
incrivelmente altos. Decerto, o público comprador de romances e até mesmo de periódicos
ainda constituía uma pequena porcentagem da população.

3

Vasconcelos, Sandra G. Dez Lições sobre o Romance Inglês do Século XVIII. São Paulo: Boitempo, 2002,
p.137
4

Altick, Richard D., The English Common Reader: A Social History of the Mass Reading Public 1800-1900,
Chicago, University of Chicago Press, 1957, p. 49
5

Id. Op. cit.
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Entretanto, se antes as pessoas liam principalmente por motivos religiosos, durante o
século XVIII, uma série de fatores contribuíram para mudar esta situação.
O primeiro deles foi o crescimento populacional e a urbanização. Durante os séculos
XVIII e XIX a Inglaterra e a Escócia presenciaram um crescimento populacional sem
precedentes – de 7 milhões na década de 1750 para 15,4 milhões em 1831. As taxas de
crescimento da população aumentaram de 0,2% ao ano no início do século para 0,6% entre
1751 e 1771 e atingiram quase 2% entre 1801 e 1831 na Inglaterra.
Este enorme crescimento foi sentido especialmente nas cidades. Enquanto em 1750
Londres e Edimburgo eram as únicas duas cidades com mais de 50.000 habitantes, em 1831
havia 8 cidades nesta condição e em 1841, vinte e seis. Em 1851, mais da metade dos
habitantes da Inglaterra moravam em cidades.
Além disso, apesar de os dados serem pouco confiáveis, houve uma tendência de
crescimento nos índices de alfabetização dos séculos XVI ao XVIII. Porém, esse crescimento
se distribuiu de modo desigual nas categorias regionais e sociais. Já em 1600, uma elite de
aristocratas, ricos comerciantes e a gentry6 eram quase totalmente alfabetizados, enquanto os
comerciantes, que viriam a ser o grupo mais alfabetizado das sub-elites, atingiram este
patamar somente no final do século XVIII. Os maiores índices de alfabetização foram
alcançados em Londres e, em seguida, em cidades que viviam do comércio. Especialmente
em Londres, a taxa de alfabetização das mulheres era de 66% no período entre 1670 e 1720.
Até o final do século XVIII, os índices de alfabetização permaneceram estáveis.7
Segundo Watt8, embora houvesse oportunidades de aprender a ler, não havia um
sistema educacional propriamente dito. Quando disponível, o ensino era irregular e esporádico
demais para que os pobres pudessem aprender qualquer coisa. O trabalho infantil, tanto no
campo como na cidade, também representava um obstáculo para que as crianças pudessem ter
acesso à educação. Além disso, grande parte da população mais pobre não tinha
possibilidades financeiras de mandar seus filhos para a escola.

6

Após o século XVI, o termo passou a ser usado na Grã-Bretanha para referir-se a proprietários de terra que não
possuíam títulos de nobreza. Suas propriedades eram suficientemente grandes para que pudessem arrendá-las.
7

Todas as informações deste parágrafo e dos anteriores podem ser encontradas em Richard D. Altick, The
English Common Reader: A Social History of the Mass Reading Public 1800-1900, Chicago, University of
Chicago Press, 1957.
8

Watt, Ian. A Ascensão do Romance. Rio de Janeiro: Cia. das Letras, 1996. p. 37
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Discutia-se muito na época se era apropriado ou desejável que as classes inferiores
tivessem acesso sistemático à educação e ao conhecimento. Enquanto alguns rejeitavam a
difusão da alfabetização, outros atribuíam ao analfabetismo e à ignorância a responsabilidade
pelo aumento da criminalidade, considerando que a escolaridade poderia ter um efeito de
estabilização na sociedade, além de trazer benefícios econômicos e comerciais. É claro que
tudo isto seria acompanhado de um controle rígido sobre o que seria ensinado. Foi somente no
final do século XVIII que se começou a discutir de fato sobre uma educação básica para as
massas e na primeira metade do século XIX surgem as primeiras escolas públicas.9
O enorme crescimento populacional ajudou a iniciar e sustentar a primeira revolução
industrial no mundo, que contribuiu para o crescimento do público leitor direta e
indiretamente. As inovações tecnológicas permitiram pela primeira vez uma produção em
massa de textos impressos. Além disso, a maior facilidade de transporte, a melhoria no
sistema viário e o desenvolvimento de um sistema de transportes emergiram das necessidades
de fabricantes, comerciantes e proprietários de terras e contribuíram expressivamente para a
distribuição de material impresso.
Por outro lado, a distribuição das horas de lazer era desigual e teve um efeito ambíguo
no desenvolvimento do público leitor. O crescimento da prosperidade e o baixo custo da mão
de obra permitiram que a classe média contratasse o trabalho de terceiros. Além disso, as
classes inferiores tinham de lutar por uma redução no número de horas de trabalho,
especialmente no século XIX, reduzindo-se aos domingos seu tempo para leitura. Nas horas
de lazer, o teatro, os eventos musicais e esportivos disputavam com a leitura um espaço na
vida do trabalhador.
O aumento da possibilidade de lazer para a classe média culminou numa indústria vital
para o século XVIII, dando início à sociedade de consumo moderna. À medida que a cultura
se tornou menos elitista, ela transformou-se num estimulante para a ascensão social,
aumentando o consumo. Constituiu-se, assim, um rentável mercado a ser abastecido. Foi este
mercado que provocou mudanças nas relações entre leitores, autores e editores na segunda
metade do século XVIII e início do século XIX.

9

Altick, R. Op. cit, p. 168
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A invenção da imprensa na metade do século XV já havia provocado uma revolução
na história do livro10. Se antes a produção de textos era limitada pelo tempo e pela
impossibilidade de uma grande produção do manuscrito, a nova invenção permitia a produção
de textos em escala, aumentando a distribuição e diminuindo o preço. Isto provocou um
grande impacto na política, para a qual a nova invenção oferecia um grande potencial de
exploração através da cultura da panfletagem.

Interior da livraria Temple of the Muses de James Lackington Allen & Co. na Finsbury Square, Londres.
Inaugurada em 1778, a livraria se tornou uma das maiores no comércio livreiro inglês, chegando a vender
cerca de 100.000 volumes anualmente na década de 1790.

Em 1790, este potencial foi explorado pela primeira vez. Em reação à Revolução
Francesa, interesses ingleses acabaram por levar pensadores como Edmund Burke, em
Reflections on the Revolution in France, a manifestarem-se. O próprio Burke vendeu 30.000
cópias de seu texto, tendo sido ultrapassado em número de vendas por outros autores que
também escreviam por motivações políticas.
Igualmente, a década de 1790 representou um momento crucial para a popularização
do romance, representando uma grande revolução na leitura no final do século, a qual está
estreitamente ligada a mudanças significativas nos métodos de produção e distribuição dos

10

Chartier, Roger, História da Leitura no Mundo Ocidental, São Paulo: Ática, 1998.

5

livros. O período foi palco do crescimento de uma indústria – a do mercado editorial –, que,
motivada pela demanda, resistiu aos ataques sofridos pelo “establishment” literário da época.
Clery11 aponta que um dos grandes responsáveis pelo fenômeno foi William Lane.
Sendo um grande empreendedor, Lane fundou uma editora em 1784 e alguns anos mais tarde
torna-se-ia sócio do Star and Evening Advertiser, um dos primeiros diários ingleses
predominantemente comerciais. O jornal não apenas vendia seus próprios produtos, mas
também prestava serviços de impressão e cópias para outros estabelecimentos. Em 1790, Lane
reinaugurou sua gráfica com o nome de Minerva Press. Lane anunciava que seu
empreendimento, que havia começado com negócios diversificados, seria então inigualável na
publicação de romances, estórias romanescas, contos e aventuras. Além disso, em seus
anúncios Lane convocava escritores e escritoras a trazer suas obras para que ele as publicasse,
com a promessa de um ótimo trabalho de impressão e respeitabilidade.
O comerciante oferecia também àqueles interessados em ter um gabinete de leitura – o
que ele anunciava como um negócio respeitável e lucrativo – uma rapidez na entrega de
livros, catálogos para assinantes e instruções completas para a organização e administração do
negócio.
Lane constrói assim uma rede de gabinetes de leitura em todo o país para distribuir os
produtos da Minerva Press. Antes concentrados em Londres e nos balneários ingleses mais
populares, ele abriu a possibilidade para que eles se espalhassem por todo o país,
convencendo comerciantes diversos, como joalheiros, vendedores de tabaco e de tecido, entre
outros, a reservar em seus estabelecimentos prateleiras para livros.
Ao mesmo tempo, William Lane estimulou a demanda por tipos de publicidade que
contornavam a necessidade de uma menção nos periódicos que faziam a crítica das obras
publicadas, tais como anúncios em jornais, propaganda dos próximos lançamentos nas
páginas finais dos romances em circulação com lay-outs que chamavam a atenção do leitor,
por vezes com a inclusão de comentários críticos positivos sobre as obras. Muitas vezes,
ilustrações de um momento melodramático do enredo apareciam para induzir o leitor a
comprar ou alugar a obra num momento em que ilustrações ainda eram escassas na ficção
inglesa.

11

Clery, E. J. The Rise of Supernatural Fiction: 1762-1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p.
135-40
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A logomarca da Minerva Press era também por si só um atrativo de venda. É difícil
encontrar no mercado livreiro britânico exemplos de editores que tivessem escolhido uma
imagem para seu empreendimento. Lane criou o que chamaríamos hoje de imagem
corporativa. A imagem da deusa da sabedoria estava impressa nos recibos dos clientes, na
porta da editora e nos rótulos dos livros que eram enviados aos gabinetes de leitura. A política
ostensiva de marketing de Lane aumentava a característica “corporativa” de seu negócio.
A maior parte dos romances publicados eram anônimos ou escritos sob pseudônimos,
de modo que a marca Minerva Press tornou-se garantia de um produto confiável ao público,
independentemente da questão da autoria. Apenas autores de renome levavam seus nomes nas
publicações, fazendo parte de um elenco fixo de escritores da editora; entre eles, podemos
achar vários nomes de escritoras de ficção gótica que seriam citados por Jane Austen em
Northanger Abbey, como Regina Maria Roche e Eliza Parsons.
O surgimento da Minerva Press foi um fator decisivo na revolução na publicação de
ficção popular, ao concentrar-se num tipo de publicação destinado à leitura em massa e visar
prioritariamente o lucro.12
Com o crescimento do público leitor, o hábito da leitura não mais se restringiu às
classes superiores – apesar de estas conservarem ainda a hegemonia cultural. Contudo, a
diversidade de leitores para livros, revistas, jornais e outros impressos tornou-se
extremamente ampla.
Apesar de as publicações serem em grande parte direcionadas à classe média, uma
pequena parcela do público de renda mais baixa participava deste mercado editorial. Estes
leitores – os quais talvez pudéssemos classificar como autodidatas – tinham freqüentemente
apenas dois ou três anos de educação formal e tinham dificuldades na leitura de algumas obras
tanto do ponto de vista econômico como educacional.
O acesso mais amplo às publicações foi facilitado, ao menos no que se refere à
possibilidade de aquisição de obras, apenas depois de 1850, quando surgiram as primeiras
bibliotecas públicas gratuitas. Contudo,
Saber ler era um verniz necessário apenas aos que se destinavam a ocupações típicas
da classe média – comércio, administração e as profissões em geral – e, tratando-se de
um processo psicológico difícil, que requer exercício contínuo, é provável que apenas
uma pequena proporção das classes laboriosas já alfabetizada se incluísse entre o
12

Clery, E. J. Op. cit, p. 135-40.
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público leitor e que a maior parte deste grupo tivesse ocupações nas quais ler e
escrever constituísse uma necessidade profissional.13

Não podemos esquecer também do papel das mulheres na composição do público
leitor. Como as mulheres da classe média tinham uma vida social bastante restrita e muitas
das que moravam na cidade não necessariamente se ocupavam de tarefas domésticas,
especialmente devido à proliferação de produtos manufaturados, um de seus principais
passatempos era a leitura de romances.
Entretanto, é difícil calcular a quantidade de tempo dedicada à leitura, pois ela
concorria com outras atividades sociais, sobretudo na cidade (bailes, peças, óperas, entre
outras). Mesmo assim, conforme afirma Watt, deveria haver algum tempo para leitura e, no
caso das mulheres, ainda mais.
A autora como leitora: as cartas familiares
Com seu olhar arguto e atento aos acontecimentos de sua época, Jane Austen não
somente observou, mas foi uma participante ativa dessa revolução na expansão do mercado
editorial e do público leitor.
Vinda de uma família de leitores vorazes de diversos gêneros textuais, no mesmo ano
em que inicia a redação de Northanger Abbey, Austen escreve uma interessante carta para
Cassandra14, em que assume a predileção da família pela leitura de ficção.
“I have received a very civil note from Mrs Martin requesting my name as a
Subscriber to her Library which opens the 14th of January, & my name, or rather
Yours is accordingly given. My mother finds the Money.—Mary subscribes too,
which I am glad of, but hardly expected.—As an inducement to subscribe Mrs Martin
tells us that her Collection is not to consist only of Novels, but of every kind of
Literature &c &c—She might have spared this pretension to our family, who are great
Novel-readers & not ashamed of being so;—but it was necessary I suppose to the selfconsequence of half her Subscribers.”15

13

Watt, I. Op. cit, p. 38

14

Cassandra Austen (1773-1845) era a irmã mais velha de Jane Austen.

15

Austen, Jane. Jane Austen’s Letters, edited by Deirdre Le Faye. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 26.
“Recebi um bilhete muito educado da Sra. Martin, solicitando meu nome como assinante de sua biblioteca, a
qual será inaugurada em 14 de janeiro e o meu nome, ou melhor, o seu, foi devidamente fornecido. Minha mãe
conseguiu o dinheiro. Mary também fez uma assinatura, o que me deixa feliz, mas realmente não esperava.
Como estímulo para assinarmos, a Sra. Martin nos disse que sua coleção não consistirá apenas de romances, mas
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Além de deixar registrado que os Austens eram grandes leitores de romances e que
não se envergonhavam desse fato, a carta é testemunho ainda de dois elementos importantes
na popularização da prosa de ficção, conforme já discutido. O primeiro diz respeito à abertura
de um gabinete de leitura no pequeno vilarejo de Steventon para o qual a comerciante, Mrs.
Martin, angariava assinantes. O segundo revela que um dos chamarizes para esses assinantes
era o fato de que o acervo do gabinete não era somente formado por obras de ficção, o que
Jane Austen aponta como um tipo de publicidade necessária para a auto-estima de muitos de
seus assinantes, ilustrando, assim, o desprestígio do gênero.
Os Austens não apenas eram assinantes de gabinetes de leitura, mas também grandes
compradores de livros e participantes de clubes de leitura e o empréstimo de obras entre
membros da família era uma prática freqüentemente adotada. Todos esses fatos têm como
evidência principal as cartas da própria autora, enviadas ao longo de sua vida para seus
familiares mais íntimos e amigos.
Na introdução à primeira edição das Cartas de Jane Austen, R.W. Chapman16, seu
organizador afirma que as cartas deixadas pela autora para seus familiares foram sempre
recebidas como sendo de pouco interesse, já que exceto por alguns poucos “raios que
iluminam o enredo dos romances”, dificilmente teriam sido sequer lidas se a autora não fosse
famosa. Entre as justificativas para este ponto de vista, o qual desconsidera o fato de que elas
são de fato correspondências familiares, é a de que elas não revelam nada sobre os eventos
políticos que inquietavam a Europa na época em que foram escritas. Entre seus defensores,
diz Chapman, há aqueles que afirmam que o interesse geral foi roubado por Cassandra, sua
principal correspondente, que dois ou três anos antes de sua própria morte, releu e queimou
uma parte considerável do epistolário que estava em seu poder, entregando as cartas restantes
a suas sobrinhas, e ainda assim, após cortar pedaços de algumas delas.

de todos os tipos de literatura etc&etc. Ela podia ter poupado esse comentário para nossa família, já que somos
grandes leitores de romances e não nos envergonhamos disso, mas eu suponho que dizer isso seja necessário
para a auto-estima da metade de seus assinantes.”
16

Austen, Jane. Letters 1796-1817, edited by R.W. Chapman. Oxford: Oxford University Press, 1956.
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Entretanto, como Chapman observa, embora a incompletude do epistolário constitua
uma enorme perda, as cartas sobreviventes evidenciam que seu objetivo único era a troca de
informações sobre acontecimentos domésticos entre duas irmãs muito unidas e íntimas, em
momentos em que estavam separadas por longas visitas a amigos e parentes. Lembrando que
o destinatário deveria pagar pela correspondência ao recebê-la, Chapman afirma que seria
atípico da índole da autora impor tal pagamento a sua irmã para trocar opiniões a respeito de
política ou religião, as quais já eram bastante conhecidas entre as correspondentes.
A favor do valor das cartas, está justamente o fato de que elas nos fornecem um retrato
do modo de vida de uma classe média alta da época, o qual, conforme afirma Chapman,
dificilmente consegue ser igualado. Nelas há a descrição dos costumes e das pessoas,
anônimas ou públicas, que fizeram parte do universo da escritora.

Escrivaninha onde Jane Austen escrevia, com seus óculos sobre uma de suas cartas. O objeto encontra-se
na British Library em Londres.

Em 1995, 60 anos após a primeira edição de Chapman, Deirdre La Faye lança a
pedido da família da escritora uma terceira edição17, com novos manuscritos, correções de
algumas datas etc, numa continuação da pesquisa de Chapman. A organizadora reafirma a
17

Austen, Jane. Jane Austen’s Letters, edited by Deirdre Le Faye. Oxford: Oxford University Press, 1997
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grande perda provocada pela destruição das cartas por Cassandra, mas diz que poucas
palavras foram cortadas das cartas sobreviventes. A destruição, afirma La Faye, pode ser
percebida quando as datas das cartas são comparadas. Quando separadas, as irmãs se
correspondiam a cada três ou quatro dias, sendo que uma carta era iniciada logo que a carta
anterior fosse postada. Além disto, havia um padrão nas cartas: Jane sempre escrevia a
primeira carta, contando da viagem. As seqüenciais eram a respeito de eventos cotidianos e
uma ou mais falando da viagem de volta. Se Cassandra era quem viajava, a primeira carta era
de Jane perguntando sobre a viagem, depois viria uma série de cartas sobre o cotidiano e as
últimas desejando que a irmã volte logo para casa. Quando há quebra neste padrão, isto
significa que Cassandra destruiu algumas das cartas. A destruição ocorreu quando Cassandra
decidiu deixar as cartas como herança para as sobrinhas. La Faye considera que o que
motivou a atitude de Cassandra pode ter sido que Jane teria descrito em algumas cartas
sintomas físicos com excesso de detalhamento, como no caso de uma doença da mãe, ou
porque alguns comentários sobre membros da família podem ter sido demasiadamente severos
e Cassandra não quis que fossem lidos pelas próximas gerações.
Mesmo diante da relativa fragmentação do material disponível, acredito que as cartas
podem nos permitir conhecer alguns dos hábitos de leitura da família da escritora. A tentativa
de recuperar a autora como leitora é mais do que um exercício de reconstrução histórica, mas
a tentativa de estabelecer conexões entre a leitora Jane Austen e o modo como a autora realiza
a ficcionalização da leitura e do leitor em sua obra, o que é o objetivo principal deste trabalho.
Não se trata de estabelecer relações diretas entre realidade e ficção, mas se levarmos
em conta que
[...] la lectura no es una invariante histórica, pues los processos transforman tanto a
los libros como a los lectores. Y se incluye en una red de prácticas culturales y sociales
que le dan sentido. Depende de realidades sociales de clase, raza y gênero, de su
capital cultural y de las posibilidades de accesso a la cultura, cuestiones todas
atravesadas por conflictos, privilégios y carências en la distribuición de bienes, entre
ellos los culturales; depende también de las representaciones del saber o del ócio, de
las concepciones de la subjetividade, que contextualizan apropiaciones singulares18,

18

Zanetti, Susana. La Dorada Garra de la Lectura: Lectoras y Lectores de novela em América Latina. Rosário:
Beatriz Viterbo, 2002. p. 63. “[...] a leitura é uma variante histórica, pois os processos transformam tanto aos
livros como aos leitores. E se inclui numa rede de práticas culturais e sociais que lhe dão sentido. Depende de
realidades sociais de classe, raça e gênero, de seu capital cultural e das possibilidades de acesso à cultura,
questões todas atravessadas por conflitos, privilégios e carências na distribuição de bens, entre eles os culturais;
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recuperar a leitora histórica “Jane Austen” pode ajudar a compreender como estão refratadas
no texto de ficção suas projeções como leitora, bem como alguns elementos da ideologia e
cultura da sociedade burguesa contemporânea à autora, a partir da qual ela compõem suas
personagens. Suas cartas evidenciam de modo enfático que a autora escolhe cuidadosamente o
que é material para seus romances, inclusive as alusões ou citações que faz, e que as escolhas
se relacionam com o efeito do texto no leitor, conforme podemos notar através da seguinte
carta para sua irmã Cassandra:
“[O]ur 2nd evening’s reading to Miss Benn had not pleased me so well, but I beleive
[sic] something must be attributed to my Mother’s too rapid way of getting on—&
tho’ she perfectly understands the Characters herself, she cannot speak as they
ought.—Upon the whole however I am quite vain enough & well satisfied enough.—
The work is rather too light & bright & sparkling; it wants shade; —it wants to be
stretched out here & there with a long Chapter—of sense if it could be had, if not of
solemn specious nonsense—about something unconnected with the story; an Essay
on Writing, a critique on Walter Scott, or the history of Buonaparte—or anything that
would form a contrast & bring the reader with increased delight to the playfulness &
Epigrammatism of the general stile.”19

Outro exemplo é a carta para seu sobrinho Edward, enquanto este estava também
escrevendo um romance, conforme discutiremos posteriormente:
Uncle Henry writes very superior Sermons.—You & I must try to get hold of one or
two, & put them into our Novels;—it would be a fine help to a volume; & we could
make our Heroine read it aloud of a Sunday Evening, just as well as Isabella Wardour
in the Antiquary, is made to read the History of the Hartz Demon in the ruins of St.
Ruth—tho’ I beleive, upon recollection, Lovell is the Reader.20

Podemos, deste modo, através das cartas dar voz a uma leitora real, através dos seus
testemunhos de leitura, deixados em cartas familiares no sentido de tentar achar respostas que
depende também das representações do saber e do ócio, das concepções da subjetividade, que contextualizam
apropriações singulares.”
19

Austen J. Op. cit., p. 203. “A nossa segunda noite de leitura para a Srta. Benn não me agradou tanto, mas
acredito que algo deve ser atribuído ao modo rápido demais de prosseguir de minha mãe e, apesar de ela
compreender perfeitamente as personagens, ela não consegue falar como elas falariam. No geral, contudo, estou
bastante orgulhosa e satisfeita. A obra é um pouco leve, reluzente e brilhante demais; ela requer sobriedade; falta
que ela seja estendida aqui ou ali com um capítulo longo – de razão, se possível, senão de uma solene e enganosa
falta de razão – algo desconectado da história; um ensaio sobre a escrita, uma crítica a Walter Scott, ou a história
de Buonaparte – ou qualquer coisa que formasse um contraste e aproximasse o leitor, com um maior deleite, do
humor e epigramatismo do estilo geral.”
20

Id. Ibid, p. 323. “O tio Henry escreve sermões de alta qualidade. – Você e eu devemos tentar conseguir um ou
dois para colocar em nossos romances; seria um ótimo auxílio para um volume e nós poderíamos fazer com que
a heroína o lesse em voz alta numa noite de domingo, como Isabella Wardour no Antiquary, tem que ler a
História de Hartz Demon nas ruínas de St. Ruth – apesar que eu acredito, se me recordo, que Lovell é o leitor.”
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muitas vezes não podem ser encontradas nem nos estudos sobre História da Leitura, os quais
apresentam um leitor constituído materialmente, desengajado do ato da leitura, nem tampouco
nas teorias sobre a recepção, a qual está mais preocupada com a construção do leitor no texto.
Não se trata, logicamente, de priorizar ou tomar como valor de face os depoimentos do
leitor de forma que ele se sobreponha a todo o resto e pareça ser de algum modo uma verdade
incontestável. Mesmo porque isto seria um terreno perigoso, considerando quem é a autora e
o tipo de material de que disponho, que oferece alguns tipos de limitações.
A primeira é a limitação imposta pelo próprio gênero epistolar, o qual é marcado por
lacunas provocadas pela ausência do interlocutor, já que apenas uma voz está disponível.
Além de isto dificultar a compreensão e contextualização do conteúdo das cartas, no caso na
minha autora, isto é uma dificuldade especial: assim como os romances, as cartas estão
carregadas de ambigüidades e de ironia, a qual é acentuada à medida que a autora se torna
mais velha. A segunda é a de que os comentários sobre leituras nas cartas são quase sempre
casuais demais, em meio a bailes, visitas, descrição de pessoas etc. e, portanto, elípticos. A
terceira e mais triste limitação é a de que, como já comentei, o epistolário está incompleto.
Mesmo assim, o material é riquíssimo em depoimentos de leitura. A edição de La
Faye conta com cerca de 160 cartas, escritas entre 09 de janeiro de 1796 e 28 de maio de
1817. Há pouquíssimas cartas, em todo o epistolário, na qual não haja algum comentário
sobre livros e leituras, demonstrando que os livros eram objetos absolutamente presentes e
corriqueiros na vida cultural da família.
A lista de autores mencionados nas cartas é imensa: Fanny Burney, Anne Lennox,
Richardson, Scott, Cowper, Crabbe, Goldsmith, Pope, Byron e uma infinidade de outros
nomes aparecem e reaparecem ao longo das cartas. Curiosamente, a resposta da leitora a estas
obras fica evidenciada pela forma como ela as trata nas cartas. Quando ela gosta da obra e/ou
do autor, sua atitude é de passividade e muitas vezes a obra é incorporada a seu discurso:
“To-morrow I shall be just like Camilla in Mr Dubster’s summer-house; for my Lionel
will have taken away the ladder by which I came here, or at least by which I intended
to get away, and here I must stay till his return. My situation, however, is somewhat
preferable to hers, for I am very happy here, though I should be glad to get home by
the end of the month.” 21

21

Id. Ibid., p. 6. “Amanhã eu devo estar exatamente como Camilla na casa de veraneio do Sr. Dubster, pois meu
Lionel terá retirado a escada através da qual cheguei aqui, ou pelo menos através da qual eu pretendia escapar, e
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É interessante notar que, embora Austen também se utilize de alguns autores, como
Samuel Richardson ou Samuel Johnson, através de alusões similares, são normalmente três
obras da mesma autora que aparecem com maior freqüência integradas a seus enunciados,
Camilla (1796), Evelina (1778) e Cecilia (1782), todas de Fanny Burney (1752-1840). As
referências a Camilla são as mais freqüentes, como quando a autora se refere a seu irmão
numa das cartas a Cassandra, dizendo, “Our own particular little brother got a place in the
coach last night, and is now, I suppose, in town.”22. A alusão é de fato uma brincadeira que
ela faz com Cassandra, referindo-se ao capítulo X do Volume III, Livro IV de Camilla. No
capítulo em questão, Burney emprega demasiadamente a palavra “particular” diante de
substantivos. Outro exemplo é quando ela recomenda a sua irmã que não se canse em
demasia, através de uma alusão a Miss Beverley, heroína de Cecilia, “Take care of your
precious self, do not work too hard, remember that Aunt Cassandras are quite as scarce as
Miss Beverleys.”23 Tal uso de citações revela que ambas as irmãs tinham um conhecimento
profundo da obra, já que, para que Jane as utilizasse dessa forma, está claro que ela contava
que a irmã reconhecesse e compreendesse suas fontes. Os romances de Fanny Burney fizeram
muito sucesso na época de suas publicações e Burney teria sido de fato uma das maiores
influências da autora. Curiosamente, não era um costume de Jane fazer anotações nas margens
de seus livros, e o único exemplar de que se têm notícias em que ela o tenha feito é justamente
um exemplar de Camilla, no qual, no final do último volume, ela fez anotações, reescrevendo
o final.
Do mesmo modo, a autora se apropria das obras em várias das descrições que faz de
pessoas que conhece ao longo de sua vida. Os textos literários parecem ora servir como uma
medida de comparação para avaliar o caráter das pessoas, ora como espelho para que possa
ilustrar para sua irmã distante aqueles com quem a autora tem contato.
James is the delight of our lives; he is quite an uncle Toby’s annuity to us. (…) He
has the laudable thirst I fancy for Travelling, which in poor James Selby was so much

aqui eu devo permanecer até o seu retorno. Minha situação, contudo, é de algum modo mais desejável que a dela,
pois estou feliz aqui, apesar de que ficarei contente em chegar em casa no final do mês.”
22

Id. Ibid., p. 38. “Nosso próprio irmãozinho conseguiu um lugar no coche ontem a noite e está agora, eu
suponho, na cidade”.

23

Id. Ibid., p. 168. “Cuide de seu precioso ser, não trabalhe muito e lembre-se que tias Cassandras são tão raras
quanto Srtas. Beverleys.”

14

reprobated; & part of his disappointment in not going with his Master arose from his
wish of seeing London.24

Neste trecho, ao elogiar James, um criado da família em Lymes, a autora o faz através
de uma figura de linguagem, comparando-o ao que ela chama de uma anuidade do tio Toby,
personagem de Tristram Shandy (1760-5), de Laurence Sterne. A anuidade, neste caso, não se
trata de um valor em dinheiro a ser pago anualmente, mas sim de uma pessoa, Corporal Trim,
o criado de Toby, cujo verdadeiro nome era James Butler. A autora continua sua descrição,
citando James Selby, o primo de Harriet Byron em Sir Charles Grandison (1753), de Samuel
Richardson, o qual tinha o enorme desejo de viajar para o exterior.
Podemos observar um distanciamento das obras citadas, entretanto, em inúmeras
outras cartas em comentários cujo objetivo era contar sobre as leituras da família e da própria
autora. Nestas, normalmente, a autora assume uma postura crítica, emitindo, mesmo que
através de sua característica ironia, juízos de valor.
We have got ‘Fitz-Albini’, my father has bought it against my private wishes, for it
does not quite satisfy my feelings that we should purchase the only one of Egerton’s
works of which his family are ashamed. That these scruples, however, do not at all
interfere with my reading it, you will easily believe. We have neither of us yet
finished the first volume. My father is disappointed—I am not, for I expected nothing
better. Never did any book carry more internal evidence of its author. Every
sentiment is completely Egerton’s. There is very little story, and what there is told in
a strange, unconnected way. There are many characters introduced, apparently
merely to be delineated. We have not been able to recognize any of them hitherto,
except Dr and Mrs Hey and Mr Oxeden, who is not very tenderly treated. 25

O romance lido pela família, Arthur Fitz-Albini: a Novel (1798), de Samuel Egerton
Brydges, tratava das esperanças e desilusões do início da vida da personagem que nomeia a
obra, aparentemente autobiográfica, em que o autor retrata as mazelas de seus conhecidos,
amigos e familiares. A crítica de Jane enquanto leitora da obra é relevante por nos fazer notar
24

Id. Ibid, p. 93. “James é o deleite de nossas vidas. Ele é como uma anuidade do Tio Toby para nós. (...) Ele
tem aquela louvável sede por viajar que foi tão repreendida no pobre James Selby e parte do seu desapontamento
em não ir com seu senhor surgiu de seu desejo de ver Londres.”
25

Id. Ibid, p. 22. “Nós compramos Fitz-Albini. Meu pai o comprou contra minha vontade, pois não me satisfaz
que tenhamos adquirido a única das obras de Egerton da qual sua família se envergonhe. Que estes escrúpulos,
contudo, não interferem em nada com minha leitura, você acreditará facilmente. Nenhum de nós terminou ainda
o primeiro volume. Meu pai está decepcionado. Eu não, pois eu não esperava nada melhor. Nunca um livro foi
tão carregado de evidências internas de seu autor. Cada sentimento pertence completamente a Egerton. Há pouca
história e o que há é contada de um modo estranho e desconexo. Muitas personagens são apresentadas,
aparentemente para serem meramente delineadas. Não pudemos reconhecer nenhuma delas até o momento,
exceto o Dr. e a Sra. Hey e o Sr. Oxeden, o qual não é tratado gentilmente.”
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as características que a própria autora valorizaria ao se tornar uma romancista pouco tempo
mais tarde. Escrita no mesmo ano da publicação do romance, 1798, a data da carta coincide
com o início estimado da composição de Northanger Abbey, primeira obra de Austen, que até
aquele momento havia escrito apenas pequenos trabalhos para leitura familiar. A importância
que a jovem autora atribui a certos aspectos da escrita de ficção, tais como os fortes traços do
autor numa obra de ficção, a organização da narrativa a partir do enredo, ponto de vista,
caracterização das personagens, entre outras coisas, evidenciam uma leitora experiente e
atenta. Outros comentários ao longo do epistolário mencionam traduções ruins, narrativas
grosseiras, excessos nas histórias e na atitude das personagens e, especialmente, falhas na
verossimilhança, elemento que a autora valorizava de modo especial.
“[…] We are reading Clarentine & are surprised to find how foolish it is. I remember
liking it much less on a 2d reading than at the 1st & it does not bear a 3d at all. It is full
of unnatural conduct & forced difficulties, without striking merit of any kind.”26

O comentário sobre Clarentine (1798), de Sarah Harriet Burney, não reflete apenas as
falhas no enredo do romance, mas nos chama também atenção para o amadurecimento da
leitora Jane Austen. A carta de 1807 menciona uma primeira leitura em que ela não parece ter
observado as falhas na narrativa encontradas numa segunda leitura, realizada anos mais tarde.
Mas talvez seja como leitora da ficção produzida dentro de sua própria família que
fiquem ainda mais evidentes as concepções da autora sobre o ato da escrita. Influenciados
pelo sucesso de Jane como escritora já publicada, seus sobrinhos Anne, Caroline e Edward
buscam também escrever ficção. Anne e Caroline iniciam seus romances no ano de 1814, dois
anos antes de Edward. Era costume das sobrinhas enviarem para a tia seus manuscritos para
que ela os comentasse e expressasse sua opinião. Nenhum dos romances foi terminado e seus
manuscritos não sobreviveram. Sobre eles, temos apenas as respostas da tia contidas no
epistolário.
Os comentários de Jane Austen para Caroline são mais restritos e limitam-se apenas a
elogiar o modo como ela compôs personagens ou a rapidez de sua escrita. Do mesmo modo,
os textos ficcionais criados por Edward são mencionados muito brevemente, através de
incentivos ou elogios a seu estilo. Bem diversos, no entanto, são os conteúdos das cartas
26

Id. Ibid, p. 120. “Estamos lendo Clarentine e estamos surpresos em ver o quanto ele tolo. Eu me lembro de
gostar bem menos dele numa segunda leitura do que na primeira, e ele não sobrevive a uma terceira de modo
algum. Ele é cheio de condutas não naturais e dificuldades forçadas, sem atingir qualquer tipo de mérito.”
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dedicadas à ficção produzida por Anne. As primeiras cartas de Jane revelam que a autora lia
os manuscritos ora em voz alta para sua mãe e Cassandra, ora individualmente, e tece elogios
para o estilo geral e composição de personagens. Apesar de aprovar o empreendimento da
sobrinha, Jane não deixa perder de vista sua função de leitora crítica, realizando correções no
texto que incluem inicialmente modos e costumes da sociedade:
A few verbal corrections were all that I felt tempted to make—the principal of them is
a speech of St Julians to Lady Helena—which you see I have presumed to alter.—As
Lady H. is Cecilia's superior, it wd not be correct to talk of her being introduced;
Cecilia must be the person introduced—And I do not like a Lover's speaking in the 3d
person; — it is too much like the formal part of Lord Orville, & I think is not natural.27

O debate entre tia e sobrinha sobre escrita de ficção nas cartas posteriores incluiria o
nome das personagens, títulos de famílias nobres que de fato teriam existido, natureza das
personagens, troca de palavras e expressões e a real probabilidade dos acontecimentos,
elemento que a autora valorizava na ficção que lia. Além disso, Jane chama constantemente a
atenção da sobrinha para a distância real entre lugares e para a preservação da hierarquia
social.
A quantidade e variedade de críticas nas cartas são extensas demais para serem aqui
reproduzidas na íntegra. Julgo, contudo, que, embora bastante longa, a seguinte carta dará a
meu leitor uma perspectiva do conteúdo das demais, por ser esta a que talvez seja mais
abundante em críticas, uma das mais severas e mais representativas do conteúdo das
correspondências sobre escrita enviadas para Anne, refletindo talvez mais que qualquer outra
concepções de escrita e de leitura que eram caras para a autora:
We have been very much amused by your 3 books, but I have a good many criticisms
to make—more than you will like. We are not satisfied with Mrs F.'s settling herself
as Tenant & near Neighbour to such a Man as Sir T. H. without having some other
inducement to go there; she ought to have some friend living thereabouts to tempt
her. A woman, going with two girls just growing up, into a Neighbourhood where
she knows nobody but one Man, of not very good character, is an awkwardness
which so prudent a woman as Mrs F. would not be likely to fall into. Remember, she
is very prudent;—you must not let her act inconsistently.—Give her a friend, & let
that friend be invited to meet her at the Priory, & we shall have no objection to her
27

Id. Ibid., p. 267. “Poucas correções verbais foram tudo o que eu fiquei tentada a fazer. A principal delas é uma
fala de St. Julians para Lady Helena – que, como verá, eu presumi alterar. Como Lady H. é superior a Cecília,
não seria correto dizer que ela foi apresentada; Cecília é quem deve ser apresentada. E eu não gosto de um
amante falando em terceira pessoa; fica muito parecido com a parte formal de Lord Orville e eu não acho que
seja natural.”
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dining there as she does; but otherwise, a woman in her situation would hardly go
there, before she had been visited by other Families.—I like the scene itself, the Miss
Lesleys, Lady Anne, & the Music, very much.—Lesley is a noble name.—Sir T. H. you
always do very well; I have only taken the liberty of expunging one phrase of his,
which would not be allowable. "Bless my Heart"—It is too familiar & inelegant. […]
You describe a sweet place, but your descriptions are often more minute than will
be liked. You give too many particulars of right hand & left.—
Mrs F. is not careful enough of Susan's health;—Susan ought not to be walking out
so soon after Heavy rains, taking long walks in the dirt. An anxious Mother would
not suffer it.—I like your Susan very much indeed, she is a sweet Creature, her
playfulness of fancy is very delightful. I like her as she is now exceedingly, but I am
not so well satisfied with her behaviour to George R. At first she seemed all over
attachment & feeling, & afterwards to have none at all; she is so extremely composed
at the Ball, & so well-satisfied apparently with Mr Morgan. She seems to have
changed her Character.—You are now collecting your People delightfully, getting
them exactly into such a spot as is the delight of my life;—3 or 4 Families in a Country
Village is the very thing to work on—& I hope you will write a great deal more, &
make full use of them while they are so very favourably arranged. You are but now
coming to the heart & beauty of your book; till the heroine grows up, the fun must be
imperfect—but I expect a great deal of entertainment from the next 3 or 4 books, & I
hope you will not resent these remarks by sending me no more. […] Your last chapter
is very entertaining—the conversation on Genius & c. Mr St J.—& susan [sic] both
talk in character & very well.—In some former parts, Cecilia is perhaps a little too
solemn & good, but upon the whole, her disposition is very well opposed to Susan's
—her want of Imagination is very natural.—I wish you could make Mrs F. talk more,
but she must be difficult to manage & make entertaining, because there is so much
good common sence & propriety about her that nothing can be very broad. Her
Economy & her Ambition must not be staring.—The Papers left by Mrs Fisher is [sic]
very good.—Of course, one guesses something.—I hope when you have written a
great deal more you will be equal to scratching out some of the past. The scene with
Mrs Mellish, I should condemn; it is prosy & nothing to the purpose—& indeed, the
more you can find in your heart to curtail between Dawlish & Newton Priors, the
better I think it will be. One does not care for girls till they are grown up.—28

28

Id. Ibid, p. 274-5. “Nós nos entretemos muito com seus 3 livros, mas eu tenho várias críticas a fazer – mais do
que você gostaria. Não ficamos satisfeitas com a Sra. F. se fixando como inquilina e vizinha próxima de um
homem como o Sir T. H. sem ter um motivo para ir até lá. Ela deve ter alguma amiga morando na vizinhança
para motivá-la. Uma mulher, indo com duas meninas em fase de crescimento, para uma vizinhança onde ela não
conheça ninguém, exceto um homem de um caráter questionável, é uma estranheza que uma mulher prudente
como a Sra. F. não cometeria. Lembre-se! Ela é muito prudente. Você não deve deixá-la agir inconsistentemente.
Dê-lhe uma amiga e deixe que essa amiga seja convidada para encontrá-la no Priorado e não teremos nenhuma
objeção que ela jante lá, como o faz. Mas, caso contrário, uma mulher em sua situação raramente iria lá antes de
ter sido visitada por outras famílias. Eu gosto muito da cena em si, das Srtas. Lesleys, de Lady Anne e da
música. Lesley é um nome nobre. Você sempre faz bem o Sir T. H. Eu apenas tomei a liberdade de retirar uma
frase dele que não seria permissível. “Valha-me Deus” é familiar e deselegante demais. (...)
Você descreve um lugar adorável, mas suas descrições são frequentemente mais detalhadas do que se
desejaria. Você fornece particularidades demais.
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Observamos na carta a atenção minuciosa que a leitora Jane Austen deposita no ato de
sua leitura crítica, fazendo uma análise detalhada ou quase microscópica da obra que se
propôs comentar. Nada escapa a sua percepção: comportamentos, inconsistências, diálogos,
elaboração das cenas, nomes, descrições, falhas no enredo. Chamando a atenção de sua
sobrinha para a composição de suas personagens, a própria autora define aquilo que seria o
maior objeto de sua obra, 3 ou 4 famílias numa vila no campo, as quais são construídas pela
autora a partir de um olhar que ela lança à sociedade contemporânea tão crítico quanto o que
ela usa para analisar as obras que lê.
A autora de fato sabia bem onde estava seu maior talento literário. Após ter
experimentado em sua juventude a escrita através de diversos gêneros, entre os quais estão os
romances epistolares, poemas, preces, sermões, chegando até mesmo a esboçar uma História
da Inglaterra, ela encontra sua veia artística num tipo de romance do qual viraria precursora.
Conforme afirma Watt, Jane Austen teria conseguido unir a proximidade psicológica de
Richardson e Defoe à análise irônica e distanciada empregada por Fielding, conseguindo
conjugar numa “unidade harmoniosa as vantagens do realismo de apresentação e as do
realismo de avaliação, das abordagens interior e exterior da personagem.”29
Evidências do cuidado da autora na seleção do que era material para seus romances
podem ser encontradas, por exemplo, numa carta que envia para seu sobrinho Edward. Após

A Sra. F. não tem cuidados suficientes para com a saúde de Susan. Susan não deve andar ao ar livre tão
logo após chuvas fortes, caminhando na lama. Uma mãe ansiosa não toleraria isso. Eu gosto muito da sua Susan.
Ela é uma criatura doce. Seu humor é adorável. Eu gosto muitíssimo dela como ela está agora, mas não fiquei
muito satisfeita com seus comportamento para com George R. Inicialmente ela parecia ter afeto e sentimentos
por ele e, depois, parecia não ter nenhum. Ela está tão extremamente composta no baile e tão aparentemente
satisfeita com o Sr. Morgan. Ela parece ter mudado seu caráter. Você está selecionando sua Gente de modo
muito agradável, colocando-as no local exato que é o que me mais me apraz – 3 ou 4 famílias numa vila no
campo é a medida exata para se trabalhar – e eu espero que você escreva bem mais e faça bom uso delas, uma
vez que estão organizadas tão favoravelmente. É agora que você está chegando ao centro e beleza de seu livro;
até que a heroína cresça, a diversão deve ser imperfeita, mas eu espero grande divertimento dos próximos 3 ou 4
livros e eu espero que você não se ressinta dessas observações, não me enviando mais deles. (...) Seu último
capítulo é bastante divertido – a conversa sobre Gênio etc. Tanto a fala do Sr. St. J. como a de Susan estão muito
bem caracterizadas. Em partes anteriores, Cecília talvez seja solene e boa demais, mas no geral, sua disposição
está bem contrastada à de Susan – sua falta de imaginação é bastante natural. Eu gostaria que você fizessse a Sra.
F. falar mais, mas deve ser difícil de lidar com ela e fazê-la divertida, pois há senso comum e adequação demais
nela de modo que nada pode ser muito amplo. Sua economia e ambição não devem ser surpreendentes. Os papéis
deixados pela Sra. Fisher é muito bom. É lógico que se imagina alguma coisa. Eu espero que quanto você tiver
escrito bem mais, consiga desenvolver mais alguma coisa do que já escreveu. A cena com a Sra. Mellish, eu
condenaria. É prosaica e não tem propósito. E de fato, quanto mais conseguir encurtar a passagem entre Dawlish
e Newton Priors, melhor. As pessoas não se importam muito com meninas até que elas estejam crescidas.”
29

Watt, I. Op. cit, p. 158.
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ter descoberto através de sua mãe que dois capítulos do romance que Edward escrevia haviam
sido roubados, Jane brinca afirmando que ela mesma não poderia ser acusada de tal roubo:
I do not think however that any theft of that sort would be really very useful to me.
What should I do with your strong, manly, spirited Sketches, full of Variety and
Glow?—How could I possibly join them on to the little bit (two Inches wide) of Ivory
on which I work with so fine a Brush, as produces little effect after much labour?30

Do mesmo modo, antes da publicação de Emma, a autora pede a permissão para
dedicar o livro ao príncipe regente, iniciando uma correspondência com o chapelão do
príncipe, James Stanier Clarke, que deveria intermediar o contato com ele. Numa das cartas,
James decide ir além de seu papel de intermediário e sugere que Austen escreva um romance
histórico. A isto ela responde do seguinte modo:
You are very, very kind in your hints as to the sort of composition which might
recommend me at present, and I am fully sensible that an Historical Romance,
founded on the House of Saxe Cobourg, might be much more to the purpose of Profit
or Popularity, than such pictures of domestic life in country villages as I deal in. But I
could no more write a Romance than an Epic Poem. I could not sit seriously down to
write a serious Romance under any other motive than to save my Life; & if it were
indispensable for me to keep it up & never relax into laughing at myself or other
people, I am sure I should be hung before I had finished the first Chapter. —No— I
must keep to my own style and go on in my own Way; And though I may never
succeed again in that, I am convinced that I should totally fail in any other. —31

Parece compreensível, portanto, que uma autora que seja tão aclamada pela descrição
exata e crítica que faz da sociedade de seu tempo e que se reconheça enquanto uma escritora
cujo principal desejo artístico é descrever a vida doméstica não feche os olhos para a
revolução literária que discutimos anteriormente, da qual ela foi contemporânea. O que causa
estranhamento é que, entre as centenas de obras que compõem a fortuna crítica da escritora,
não se tenha feito até hoje, salvo engano, um estudo detalhado da representação da leitura e
30

Austen, J. Op. cit., p. 323. “Eu não considero, contudo, que um roubo desse tipo seja muito útil para mim. O
que eu faria com seus esboços fortes, viris e espirituosos, cheio de variedade e brilho? Como eu poderia conciliálos com o pedacinho (de duas polegadas de largura) de marfim com o qual eu trabalho com um pincel tão fino
para produzir pouco efeito após tanto trabalho?”

31

Id. Ibid., p. 312. “O senhor é muito, muito gentil em suas dicas quanto ao tipo de composição que me
recomenda no presente, e tenho certeza que um romance histórico sobre a Casa de Saxe Cobourg fariam muito
mais por meu lucro e popularidade do que tais retratos da vida doméstica em vilarejos no campo com os quais eu
trabalho. Mas eu não conseguiria escrever tal romance mais do que conseguiria escrever um poema épico. Eu
não conseguiria sentar-me seriamente para escrever um romance sério por qualquer motivo que não fosse salvar
minha própria vida. E se fosse indispensável para mim continuar e nunca relaxar para rir de mim mesma ou de
outras pessoas, eu estou certa de que seria enforcada antes que tivesse terminado o primeiro capítulo. Não. Eu
devo ater-me a meu próprio estilo e seguir meu próprio caminho. E apesar de eu poder nunca mais ter sucesso
deste modo, estou convencida de que falharia totalmente de qualquer outro.”
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dos leitores em seus romances. Estudos críticos importantes e conceituados sobre a autora,
como Jane Austen and The War of Ideas, de Marlyn Butler, ou Jane Austen: Women, Politics
and the Novel, de Claudia Johnson, para citar apenas alguns, concentram-se mais em destacar
as implicações políticas ou de gênero e tocam no assunto apenas lateralmente.
Já que parte da atração de Jane Austen está na fidelidade com que ela aborda
elementos da vida real, os quais foram detalhadamente planejados antes de serem utilizados
em seus romances, entre os quais estão a escolha dos livros e a representação de suas
concepções a respeito dos leitores e da leitura, há a necessidade de se investigar de modo um
pouco mais detido essa questão e é esse o objeto desse estudo.
Para discuti-la, enfocaremos dois romances da autora em que o leitor e a leitura se
fazem presentes de maneira bastante peculiar e diferenciada. O primeiro capítulo tratará de
Catherine Morland, a protagonista de Northanger Abbey que, tornando-se leitora voraz de
romances góticos, passa a misturar indiscriminadamente elementos da realidade com ficção.
O segundo tem seu centro em Fanny Price, heroína de Mansfield Park, que representa um
modelo de leitora observadora e crítica, que interpreta habilmente não só os diversos tipos de
leitura que faz como também o mundo e as pessoas com quem convive. Finalmente, na
conclusão, buscarei retomar alguns argumentos convergentes entre as duas obras, que de
modo bastante distinto revelam que a leitura discriminada e perspicaz de qualquer gênero
textual tem uma função formadora importante no desenvolvimento de indivíduos racionais e
equilibrados.
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1. Catherine Morland e a ilusão em torno do romance
"[…] and when you have finished Udolpho, we will read the Italian together; and I have
made out a list of ten or twelve more of the same kind for you."
"Have you, indeed! How glad I am! What are they all?"
"I will read you their names directly; here they are, in my pocketbook. Castle of
Wolfenbach, Clermont, Mysterious Warnings, Necromancer of the Black Forest,
Midnight Bell, Orphan of the Rhine, and Horrid Mysteries. Those will last us some
time."
"Yes, pretty well; but are they all horrid, are you sure they are all horrid?"32
(Jane Austen, Northanger Abbey)

No essencial, Northanger Abbey é um romance sobre romances, sobre leitura e, mais
especificamente sobre leitura de romances. Escrito em 1798-9, Jane Austen faz desse trabalho
uma paródia das populares ficções de terror que aceleravam o ritmo das prensas das casas
editorais especializadas em romances na década de 1790. Entre elas estão as obras que
Isabella Thorpe recomenda para a heroína Catherine Morland, citadas na epígrafe, sob a
promessa de as lerem juntas. Entre os diferentes subgêneros do romance, não é por acaso que
Austen escolhe como alvo de sua sátira precisamente o romance gótico. Bem-informada e
atenta aos acontecimentos de seu tempo, a autora parodia o romance gótico justamente no
momento em que ele atingia o clímax de seu sucesso no mercado editorial.
Muitos autores já discutiram a relação entre o grande sucesso do romance gótico na
Inglaterra e os medos suscitados pela Revolução Francesa em 1789, e a coincidência entre

32

Austen, Jane. Northanger Abbey, Lady Susan, The Watsons, and Sanditon. Oxford and New York: Oxford
University Press, 1998. p. 28. “ – E quando tiver acabado Udolfo, leremos juntas O Italiano. Fiz para você uma
relação de 10 obras do mesmo gênero.
– Verdade! Oh, como estou contente! E quais são os títulos?
– Vou lê-los. Estão em minha caderneta. O Castelo de Wolfenbach, Clermont, Avisos Misteriosos, O
Bruxo da Floresta Negra, O Sino da Meia-Noite, O Órfão do Reno, Os Mistérios Terríveis. Nós os leremos em
qualquer tempo.
– Tanto melhor! Mas são todos terríveis? Está certa que são todos terríveis?” (p. 28)
Nota: Devido a problemas com a qualidade das traduções publicadas dos romances com os quais trabalhei, optei
por deixar as citações originais no corpo do trabalho e manter seus respectivos textos em português nas notas de
rodapé. Erros gramaticais ou de tradução foram mantidos tais como se encontram nas traduções originais. Os
dados das traduções utilizadas são: para Northanger Abbey: Austen, Jane. A Abadia de Northanger. Trad.: Lêdo
Ivo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982; para Mansfield Park: Austen, Jane. Mansfield Park. Trad.: Rachel de
Queiroz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1942. Daqui adiante, após a referência à edição em inglês, incluirei a
respectiva tradução e a abreviação AN, quando se tratar de A Abadia de Northanger, e MP, quando a tradução
utilizada for a de Mansfield Park. Onde não houver nenhuma indicação, a tradução é minha.
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esses dois eventos é grande demais para ser ignorada33. Porém uma outra questão menos
discutida é igualmente relevante. Clery salienta que embora a coincidência entre a revolução
na comercialização livros, conforme se apontou na introdução, e o advento do romance gótico
possa ser encarada por alguns como um acidente na história do mercado editorial inglês,
houve uma ligação bastante estreita entre os dois fenômenos. O autor argumenta que a teoria
do sublime pressupunha a existência de um conceito de genialidade original do escritor e que,
dentro dessa perspectiva, o poder quase divino da imaginação criativa podia ser visto
claramente no tipo de obra que provocava o terror e o medo. Contudo, esse status de autoria é
colocado em questão quando o terror se transforma numa commodity banal de uma linha de
produção das editoras, que submetiam os autores a suas estratégias de venda. O resultado da
ânsia do mercado por um abastecimento maior e mais rápido faz com que a originalidade ceda
à pressão da repetição, o que provocou um declínio na qualidade das obras publicadas. Ainda
de acordo com Clery, quando a demanda começou a ameaçar superar a produção, os
romances já publicados passaram a ser reciclados e transformados em novos romances com a
vantagem de que o editor economizava em gastos com direitos autorais. Esses romances eram
relançados com uma nova roupagem e nomes ainda mais sensacionais, e trechos de obras de
sucesso eram aproveitados em compilações, o que minava a posição social e econômica dos
escritores.
Para abastecer o mercado, muitos editores passaram a publicar também traduções de
textos de ficção de terror provenientes da Alemanha, os quais passaram rapidamente a ser
imitados por autores ingleses. Outra estratégia rápida para suprir a demanda foi o plágio.
Imitações de Radcliffe e outros autores de renome proliferavam.
Restava ainda uma outra dificuldade a ser superada na transformação do romance
gótico em commodity: a disparidade entre o preço dos livros ou da assinatura em um gabinete
de leitura e a renda de um trabalhador era grande, limitava o acesso dele à leitura e, por
conseqüência, o lucro das editoras se restringia a uma camada da população que podia pagar
por esse luxo. Para equacionar o problema, surge no mercado editorial um novo produto que
faria declinar ainda mais a qualidade da ficção produzida: os “bluebooks”, assim chamados
por sua capa azul. Eles eram livros de baixo custo, geralmente com 36 ou 72 páginas que
33

Ver Punter, David. The Literature of Terror: A History of Gothic Fiction from 1765 to the Present Day.
London and New York: Longman, 1980; Clery, E. J. The Rise of Supernatural Fiction: 1762-1800. Cambridge:
Cambridge University Press, 1995. Botting, Fred, Gothic. London: Routledge, 1996.
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podiam ser emprestados de bibliotecas ou gabinetes de leitura menores a um preço de 1 ou 2
pennies. Para escrevê-los, autores anônimos reduziam a um ou dois capítulos as obras de
autores conceituados publicadas anteriormente em vários volumes.34
Com essa produção em massa de romances góticos para abastecer o mercado
consumidor, apesar de sua fórmula para estimular o terror ter tido sucesso e revelado o talento
de escritores importantes na história do gênero como foi o caso de Ann Radcliffe, o
mecanismo repetitivo acabou se tornando aparente a ponto de transformar o medo em algo
cômico, o que por vezes os tornava paródias de si mesmos, e os tornaram um alvo fácil para
escritores como Jane Austen. É precisamente esse aviltamento do estilo gótico que a autora
parece querer criticar.
Também não é casual a escolha dos romances que as personagens de Northanger
Abbey mencionam. Perdidos em meio às centenas de obras de ficção gótica publicadas
durante a voga do gênero, por muito tempo se considerou que alguns dos títulos poderiam ter
sido uma mera invenção da autora. Num estudo detalhado, porém, Michael Sadleir descobre
não somente que todos os títulos foram de fato publicados, como também estabelece que eles
não foram inseridos na obra por acaso, mas teriam sido fruto de uma escolha cuidadosa e
engenhosa da autora.
Sadleir argumenta que esses romances podem ser divididos em três diferentes
categorias e que uma delas é também subdivisível. Clermont (1798), de Regina Maria Roche,
é tipicamente um romance sentimental. The Castle of Wolfenbach (1793), The Mysterious
Warning (1793), ambos de Eliza Parsons, The Orphan of the Rhine (1798), de Eleanor Sleath,
e The Midnight Bell (1798), de Francis Lathom, são romances de terror ingleses que se
assumem como traduções do alemão, conforme uma tendência da época, apontada acima. The
Necromancer faz parte da mesma categoria, porém trata-se da adaptação de um material
genuinamente alemão ao gosto do público inglês. O estudioso argumenta que, embora a
edição de 1794 declare que a obra é uma tradução de Peter Teuthold do original de Lawrence
Flammenberg, não há registros desse autor na ficção alemã e o livro é, de um modo geral, tão
grosseiro e disforme que seria quase inadmissível imaginar que ele pudesse ser fruto de um
original teutônico. Finalmente, Horrid Mysteries (1796), uma tradução do autor alemão Karl
Grosse, é um título, segundo Sadleir, de natureza um pouco diferente e mais complexa que os
34

Clery, E. J. Op. cit, p. 140-7
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anteriores e, se já era assustador no original alemão, tornou-se ainda mais assustador pela
ambigüidade e incompetência de seu tradutor.35 Vale notar ainda que, com exceção de The
Midnight Bell, todos os demais romances foram publicados pela Minerva Press, de William
Lane.

Página de rosto de alguns dos romances recomendados por Isabella a Catherine em Northanger Abbey.
35

Sadleir, Michael. “The Northanger Novels: a footnote to Jane Austen”. In: The English Association Pamphlet
No.68. Oxford: Oxford University Press, 1927, p. 10.
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Jane Austen era uma leitora assumida de romances e seu conhecimento desse gênero
de ficção transparece em Northanger Abbey muito além da mera citação de títulos com os
quais a autora era familiarizada. Apesar de definir-se como a mais inculta e desinformada das
escritoras, suas cartas e as inúmeras alusões usadas em seus romances revelam uma ampla
variedade de leitura e a internalização de alguns de seus textos favoritos. A autora não adere
aos ataques proferidos por muitos escritores contemporâneos. Ao contrário, apesar de não
fechar os olhos para os absurdos da ficção gótica, ela ergue sua voz em defesa do gênero
romanesco de modo mais abrangente.
I will not adopt that ungenerous and impolitic custom so common with novelwriters, of degrading by their contemptuous censure the very performances, to the
number of which they are themselves adding—joining with their greatest enemies in
bestowing the harshest epithets on such works, and scarcely ever permitting them to
be read by their own heroine, who, if she accidentally take up a novel, is sure to turn
over its insipid pages with disgust. [...]And while the abilities of the nine-hundredth
abridger of the History of England, or of the man who collects and publishes in a
volume some dozen lines of Milton, Pope, and Prior, with a paper from the Spectator,
and a chapter from Sterne, are eulogized by a thousand pens – there seems almost a
general wish of decrying the capacity and undervaluing the labour of the novelist,
and of slighting the performances which have only genius, wit, and taste to
recommend them. “I am no novel-reader—I seldom look into novels—Do not
imagine that I often read novels—It is really very well for a novel.” Such is the
common cant. “And what are you reading, Miss—?” “Oh! It is only a novel!” replies
the young lady, while she lays down her book with affected indifference, or
momentary shame. “It is only Cecilia, or Camilla, or Belinda”; or, in short, only some
work in which the greatest powers of the mind are displayed, in which the most
thorough knowledge of human nature, the happiest delineation of its varieties, the
liveliest effusions of wit and humour, are conveyed to the world in the best-chosen
36
language.
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Austen, J. Op. cit, p. 21-2. “[E]u não adotarei este mesquinho e desastrado hábito, que têm os autores de
romances, de depreciar, para descrédito do gênero, toda uma categoria de obras das quais eles mesmos têm
aumentado o número, unindo-se assim a seus inimigos para lançar os mais desagradáveis epítetos naquelas obras
e não permitindo nunca a leitura à sua heroína que, se abre por acaso um romance, não fará certamente senão
folheá-lo, e com desgosto. [...] e enquanto o prestígio do 900º. abreviador da História da Inglaterra ou o do
senhor que reúne e publica doze versos de Milton, de Pope, de Prior, com um trecho do Espectador e um
capítulo de Sterne, é exaltado por mil penas, parece que há um cuidado quase geral em contestar a importância e
em desvalorizar o trabalho do romancista, numa palavra, em desprezar as obras que não se recomendam senão
pela invenção, espírito e gosto. “Não sou um leitor de romances; não imagine que eu leia freqüentemente
romances; isso não é mal para um romance!” Tal é a linguagem em uso. “E o que lê, senhorita? – Oh! Não é
senão um romance!” replica a jovem pessoa, deixando cair seu livro com uma indiferença afetada ou alguma
vergonha. Não é senão Cecília, ou Camila, ou Belinda: é em suma uma obra na qual as mais belas faculdades do
espírito são prodigalizadas e que oferece ao mundo, em uma linguagem escolhida, a mais completa ciência da
natureza humana, a mais feliz imagem de suas variedades, as mais vivas efusões do espírito e do humor.” [AN,
p. 26-7]
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A pausa que a autora faz no meio da narrativa para defender o romance justifica-se por
um importante acontecimento em sua história. Apesar de sua popularidade, esse tipo de ficção
não havia ainda se estabelecido enquanto gênero e o crescente entusiasmo e imaginação
excessiva provocada por sua leitura eram uma preocupação constante não só entre os diversos
membros da sociedade, mas, curiosamente, também entre os escritores ingleses dos séculos
XVIII e XIX. Muitos deles atacavam o gênero dentro do próprio romance que escreviam e
utilizavam-se dele para debater a questão. Candido explica que
“não é raro ver os escritores envergonhados do que fazem, como se estivessem
praticando um ato reprovável ou desertando de função mais digna. Então, enxertam
na sua obra um máximo de não-literatura, sobrecarregam-na de moral ou política, de
religião ou sociologia, pensando em justificá-la deste modo, não apenas ante os
tribunais da opinião pública, mas ante os tribunais interiores da própria
consciência.”37

Tieje, citado por Candido, revela que os romancistas teriam formado uma verdadeira
teoria do romance através do intuito ou propósito manifesto expressamente por eles mesmos
dentro destes prefácios e em vários trechos de suas obras38.
Em The Progress of Romance (1785), por exemplo, Clara Reeve sustentava as
afirmações de John Gregory, em A Comparative View of the State and Faculties of Man, with
Those of the Animal World (1766), segundo as quais, apesar dos absurdos de suas histórias, o
romanesco produzia efeitos morais mais favoráveis do que o romance realista, pois reforçava,
através da idealização, o homem como ele deveria ser, omitindo seus defeitos39. Reeve
considerava o romance “efeminante” e condenava os efeitos corruptores que ele teria num
mundo comercial, preferindo também o que ela chamava de romanesco40.
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Antonio Candido. “A timidez do romance”. In: A Educação pela noite. São Paulo: Ed. Ática. 3ª ed. 2000. p.
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Carson, James. “Enlightment, popular culture and Gothic fiction”. In: RICHETTI, John (org.), The Cambridge
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Neste contexto, em que as diferenças entre o romance (novel) e romanesco (romance) vinham há muito sendo
debatidas, não podemos desconsiderar também o fato de que Ann Radcliffe quase sempre utilizava a palavra
“romance” no título de suas obras (The Romance of the Forest, The Mysteries of Udolpho, a Romance, The
Italian or the Confessional of the Black Penitents, a Romance etc.). Se Reeve e Radcliffe partilhavam da mesma
opinião sobre os romances realistas, a preferência pelo termo romance explica-se pela idealização das
personagens, bem como pelo deslocamento temporal da narrativa – que freqüentemente se passa em tempos
medievais – e pela ambientação sobrenatural e/ou fantástica de suas histórias. Contudo, muitas das
características dos romances que os críticos literários vieram a chamar de “sentimental novels” são preservadas
nos romances de Radcliffe, o que evidencia que nem é o gótico de todo uma quebra com a tradição literária da
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Esta contradição dos escritores, de atacar o gênero ao mesmo tempo que o
alimentavam e o construíam, é implacavelmente reprovada por Jane Austen, que expressa seu
desgosto em ver que os autores coibiam a leitura de romances por parte de suas heroínas.
Em Northanger Abbey, a defesa do romance ultrapassa uma mera pausa na narrativa
para expressar explicitamente seu posicionamento perante a questão. A autora entra no debate
sobre os efeitos do romance nos leitores, transferindo para eles a “culpa” da imaginação
excessiva e tornando-os responsáveis por uma leitura equivocada da obra. Para isso, a autora
coloca sua personagem principal, Catherine Morland, no centro de suas críticas sobre os
efeitos negativos que a leitura indiscriminada de romances teria em seu público leitor e, de
modo especial, no público feminino. Para isso, Austen cria sua narrativa admitindo o papel do
leitor dentro do sistema literário; isto é, o debate, que girava em torno da influência da obra no
leitor, como se este estivesse passivamente exposto a seus efeitos, incluiria também a ação do
leitor sobre a obra, ao sugerir uma leitura “errada” do romance.
Austen não é a primeira autora a abordar esse assunto. Outros escritores antes dela
discutiram em suas obras os problemas enfrentados quando a vida real é misturada com a
ficção. Em 1605, em Dom Quixote, Cervantes cria um protagonista, Alonso Quijano, cuja
leitura de romances de cavalaria faz com que ele crie um mundo imaginário em que se torna
um cavaleiro andante e que o leva à loucura, fazendo que trocasse o mundo real por aquele
produzido por sua mente.
Entretanto, é inegável que uma das maiores influências de Austen em seu início como
escritora foi Charlotte Lennox e seu romance The Female Quixote. A admiração de Austen
pelo trabalho de Lennox é expressa em uma de suas cartas para Cassandra, através da qual
percebemos que o romance estaria sendo lido em voz alta para um grupo de pessoas e que
esse já seria, no mínimo, o segundo contato da autora com a obra.
‘Alphonsine’ did not do. We were disgusted in twenty pages, as independent of a bad
translation, it has indelicacies which disgrace a pen hitherto so pure; and we changed
it for the ‘Female Quixotte, which now makes our evening amusement; to me a very
high one, as I find the work quite equal to what I remembered it. Mrs. F.A., to whom

época, mas sim uma forma conservadora, já que ao inová-la, preserva-a, nem tampouco podemos chamar estes
romances de romanesco na acepção que entendemos que tinham antes do surgimento do romance (novel).
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it is new, enjoys it as one could wish; the other Mary, I believe, has little pleasure
from that or any other book.41

Em The Female Quixote, Lennox aborda o mesmo tema tratado por Cervantes. Nele,
Arabella, a protagonista, influenciada pela leitura
intensiva de romances franceses do século XVII,
imagina-se como heroína de uma das histórias de
Madeleine de Scudéry, e há vários pontos de
convergência entre os enredos do romance de
Lennox

e Northanger

Abbey42.

Bradbrook

argumenta que, a exemplo do que acontece nesse
primeiro romance de Austen, The Female
Quixote também inicia com um relato de alguns
conhecimentos inúteis na educação das moças da
época, o que de acordo com alguns críticos, teria
sido um empréstimo do próprio Cervantes. Do
mesmo modo, o tema da educação e os erros
Fruto Proibido, gravura de 1865 baseada num
quadro de Auguste Toulmouche.

cometidos pelas heroínas motivados por ideais e
valores inadequados, assim como a tentativa de

viver de acordo com princípios que não são aplicáveis ao mundo das relações naturais, estão
por trás de muitas das críticas da autora à vulgaridade feminina.43
Em Northanger Abbey, a autora se ocupa do romance gótico de duas formas distintas:
a primeira está na própria forma escolhida pela autora – a paródia – através da voz narrativa; a
segunda seria através do enredo, através das ações e diálogos entre as personagens.
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Austen, Jane. Jane Austen’s Letters, edited by Deirdre Le Faye. Oxford: Oxford University Press, 1997, p.
116. “Alphonsine não serviu. Nós ficamos indignados em vinte páginas, já que, independentemente de uma
tradução ruim, ele tem indelicadezas que causam a desgraça de uma pena até agora tão pura; e mudamos para o
‘Female Quixotte [sic], que é agora a diversão de nossas noites; para mim, uma grande diversão, já que eu
considero o trabalho exatamente como eu lembrava dele. A Sra. F.A., para a qual ele é novo, gosta dele, como se
poderia esperar, a outra Mary, acredito, acha pouco prazer nesse ou em qualquer outro livro.”
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Austen, Jane. Northanger Abbey, Lady Susan, The Watsons, and Sanditon. Oxford and New York: Oxford
University Press, 1998, p. xiv.
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Bradbrook, Frank W.. “The Female Traditions”. In: Jane Austen and her Predecessors. Cambridge:
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Ao contar as aventuras de Catherine Morland, o narrador vai desconstruindo através da
ironia o modelo desgastado do romance gótico e cita especialmente The Mysteries of Udolpho
(1794), um aclamado romance de Ann Radcliffe. Tendo como espaço da ação a França e a
Itália do século XVI, Udolpho é repleto de castelos impenetráveis, conventos, vilões e uma
heroína inocente e sensível, Emily St. Aubert. O romance se inicia na França, onde estava
situado o castelo de Monsieur St. Aubert, onde ele, sua esposa e Emily viviam plenamente
felizes junto à natureza. Após a morte de seus pais, a heroína é colocada sob a guarda de uma
parente próxima que também morre, deixando Emily sob a tutela de seu cruel marido, o vilão
Montoni, que a isola no Castelo de Udolpho, na Itália, onde a heroína deverá sobreviver a
tenebrosas e horripilantes aventuras para poder finalmente reencontrar seu amado Valancourt.
O livro atingiu um sucesso estrondoso na época de sua publicação devido à combinação de
um enredo cheio de surpresas, seu cenário exótico e seu conteúdo de horror supernatural.44
Ann Radcliffe seria sem dúvida o maior expoente do romance gótico inglês e estabelece um
paradigma de ficção gótica que seria imitado por vários outros escritores. Sadleir argumenta
que a característica fundamental de seus romances e o de seus seguidores era que, apesar do
gosto por cenários estrangeiros, eles eram essencialmente ingleses. O romantismo é
empregado neles de um modo familiarmente burguês. Seria como estar sentado diante da
lareira numa noite tempestuosa. O autor explica sua afirmação, argumentando que, para esses
autores, a sensibilidade à beleza do sublime depende mais do contraste entre os perigos das
ameaças externas e a segurança e aconchego da casa do que da qualidade do terror em si. Eles
brincam com o perigo, mas sabem que estão todo o tempo em segurança. E se correm o risco
da catástrofe física ou da degradação moral, eles se divertem com o jogo, porque sabem que é
apenas um jogo.45 Ao final das obras, os acontecimentos fantásticos e sobrenaturais são todos
racionalmente explicados e a ordem é restabelecida.
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Austen, Jane. Op. cit, p. xiv
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Sadleir, M. Op. cit, p. 14.
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A utilização da paródia para marcar sua posição no debate vem ao encontro do
propósito da autora de estabelecer um distanciamento entre a vida real e a criação literária.
Sendo o romance um gênero com raízes nas realidades do tempo histórico e do espaço
geográfico, mas que ao mesmo tempo tem sua realidade apenas dentro da própria narrativa, a
paródia tem o poder de ressaltar a literariedade do texto, já que, através dela, haverá um outro
texto contra o qual a obra deverá ser
simultaneamente medida e entendida. Nesse
contexto, a ironia, um de seus elementos
essenciais,

é

um

mecanismo

retórico

primordial para despertar a consciência do
leitor para o mundo ficcional, permitindo
que ele avalie e interprete a obra, e o
comentário narrativo torna-se fundamental
para esse processo, já que ele pressupõe um
distanciamento

crítico

entre

o

texto

parodiado e a nova obra que o incorpora,
invertendo-a ou negando-a precisamente
através do tom irônico. Deve-se ressaltar,
porém, que tal procedimento exige do leitor
que ele consiga identificar alusões ou
citações. Caso contrário, ele limitar-se-á a
naturalizá-las, adaptando-as ao contexto da
obra,

o

que

eliminaria

uma

parte

significativa tanto da forma como do Frontispício do Volume III da edição de 1803 de
conteúdo do texto. Desse modo, para que o

The Mysteries of Udolpho.

texto paródico seja identificado como tal, é necessário fazer coincidir sua elaboração com seu
reconhecimento ou interpretação. Isso evidencia que a função da paródia em Northanger
Abbey não é a de ridicularizar nem tampouco atacar o gênero romanesco, conforme já
argumentamos, mas, sim, destacar que a literatura não é a vida real, e para isso Jane Austen
utiliza-se habilmente de seu irônico narrador.
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Além do comentário irônico, o narrador de Northanger Abbey opta em muitos
momentos da narrativa por estabelecer um diálogo direto com o leitor, reforçando assim o
caráter ficcional do texto. Uma grande parte desses diálogos tem como objetivo orientar e
explicar a organização da própria narrativa, tornando explícitas algumas escolhas feitas pela
própria autora no processo de escrita do romance.
This brief account of the family is intended to supersede the necessity of a long and
minute detail from Mrs. Thorpe herself, of her past adventures and sufferings, which
might otherwise be expected to occupy the three or four following chapters; in which
the worthlessness of lords and attornies might be set forth, and conversations, which
had passed twenty years before, be minutely repeated.46

Podemos observar que o narrador chama nossa atenção para a economia textual
empregada na descrição de uma personagem bastante secundária no desenvolvimento da
trama, apontando para a inutilidade da inclusão de eventos externos à ação central do
romance, o que possivelmente sugere que a autora consideraria isso uma falha na narrativa.
O comentário narrativo é também utilizado para chamar a atenção do leitor para
diferenças entre a caracterização das personagens no romance gótico e uma narrativa de
caráter mais realista. Um exemplo disso é a descrição que ele fará de Mrs. Allen, a vizinha da
heroína, que a convida para acompanhá-la em uma temporada em Bath, popular balneário
inglês e cenário do primeiro volume.
It is now expedient to give some description of Mrs. Allen, that the reader may be
able to judge in what manner her actions will hereafter tend to promote the general
distress of the work, and how she will, probably, contribute to reduce poor Catherine
to all the desperate wretchedness of which a last volume is capable – whether by her
imprudence, vulgarity, or jealousy – whether by intercepting her letters, ruining her
character, or turning her out of doors.47

Chamando-o a participar do processo de interpretação e decodificação da ironia e da
paródia, o narrador dá a ele o poder de julgamento sobre a probabilidade dos acontecimentos.
A falha nesse processo, que se daria através da crença de que Mrs. Allen seria capaz das
46

Austen, J. Op. cit, p. 19. “Com este breve resumo, poupamos três ou quatro capítulos em que minuciosamente
seriam relatadas as aventuras e os dissabores passados pela senhora Thorpe, sua indignação a respeito dos lordes
e procuradores, e suas tagarelices sobre coisas de vinte anos atrás.” (AN, p. 24)

47

Id. Ibid., p. 7. “É recomendável agora fornecer alguma descrição da Sra. Allen, de modo que leitor possa julgar
de que modo suas ações irão futuramente promover os infortúnios gerais da obra e como ela provavelmente
contribuirá para reduzir a pobre Catherine a todo o desespero possível para um último volume, seja através de
sua imprudência, vulgaridade, ou ciúmes, seja por interceptar as cartas da jovem, destruir seu caráter e expulsá-la
de casa.” [Tradução minha. O parágrafo foi excluído de AN].
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vilanias típicas da ficção gótica, como a interceptação de cartas ou o abandono da heroína,
levaria o leitor a criar falsas expectativas quanto ao rumo dos acontecimentos. Entretanto,
através do mecanismo controlador da ironia, o narrador parece não deixar dúvidas quanto à
forma como Mrs. Allen contribuiria para as desventuras de Catherine. A personagem é
descrita como uma mulher fútil, que, destituída de beleza, inteligência ou educação, causa
espanto por ter conseguido alguém que quisesse se casar com ela.
Outra função do narrador do romance é também apontar para um elemento que a
autora valorizava na escrita de ficção e que estaria presente em toda a sua obra – o realismo.
Depoimentos de leitura da própria escritora revelam seu desapreço por certos tipos de
enredo que desconsideravam o uso da verossimilhança. Uma evidência disso está na carta que
ela envia para sua irmã, Cassandra, em Chawton a 30 de abril de 1811, durante uma de suas
visitas a seu irmão Henry em Londres, em que conta seu cotidiano na cidade. Entre os
comentários de Jane, está a menção a um livro que buscava:
We have tried to get Self-controul, but in vain. —I should like to know what her
Estimate is—but am always half afraid of finding a clever novel too clever—& of
finding my own story and my own people all forestalled.48

De autoria de Mary Brunton (1778-1818), uma autora escocesa pouco conhecida nos
dias de hoje, Self-control, o livro que Jane procurava, foi um romance publicado por volta de
1810 e conta a história de Laura, que é perseguida pelo Coronel Hargrave, um libertino, que
se dizia apaixonado por ela. Laura aceita casar-se com ele dentro do prazo de dois anos, mas
acaba se apaixonando, antes disso, por Montague de Courcy. Após uma série de
acontecimentos inesperados, Laura é raptada e levada para o Canadá por Hargrave, mas
consegue escapar de seus guardas indígenas em uma canoa, descendo uma corredeira. A
heroína sobrevive, é resgatada e volta para a Escócia para finalmente se casar com Courcy,
com quem viria a ter cinco filhos.49
Dois anos mais tarde, em 11 de outubro de 1813, Jane Austen escreveria uma outra
carta a sua irmã, em que o romance de Brunton seria novamente mencionado:
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186. “Tentamos conseguir Self-control em vão. Eu gostaria de saber qual é o seu valor, mas sempre tenho medo
de achar que um romance inteligente é inteligente demais e de achar minhas próprias histórias e minhas próprias
pessoas banais”.
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I am looking over Self Control again, & my opinion is confirmed of its’ being an
excellently-meant, elegantly-written Work, without anything of Nature or Probability
in it. I declare I do not know whether Laura's passage down the American River, is
not the most natural, possible, everyday thing she ever does.50

Nesta passagem, podemos notar que Jane fazia sua segunda leitura do livro e confirma
um juízo de valor, que aparentemente já era conhecido de sua irmã Cassandra, no qual
ironicamente aponta o grande defeito do livro: a falta de naturalidade ou de probabilidade dos
acontecimentos e principalmente a passagem em que Laura, a protagonista, enfrenta sozinha
um rio norte-americano, como sendo a coisa mais natural, possível e cotidiana que ela faz em
toda a narrativa.
O mesmo livro seria uma terceira vez objeto de uma carta, desta vez destinada a sua
sobrinha Anna Lefroy em outubro de 1814, em reação a uma crítica negativa que seu romance
Mansfield Park, recém-publicado na época, havia recebido de um crítico, cujo nome foi
omitido da correspondência.
Mrs Creed's opinion is gone down on my list; but fortunately I may excuse myself
from entering Mr [cut out] as my paper only relates to Mansfield Park. I will redeem
my credit with him, by writing a close Imitation of “Self-control” as soon as I can;—I
will improve upon it;—my Heroine shall not merely be wafted down an American
river in a boat by herself, she shall cross the Atlantic in the same way, & never stop
till she reaches Gravesent.—51

Na última passagem, ao ridicularizar seu crítico e propor-se a escrever uma imitação
de Self-Control, melhorando-o com uma heroína que não cruzaria apenas um rio norteamericano, mas todo o Oceano Atlântico, ela refuta, pela veia irônica, um tipo de composição
que considerava inadequada para seu estilo.
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Austen, J. Op. cit, p. 234. “Estou novamente examinando Self Control e minha opinião se confirma de que é
uma obra muitíssimo bem intencionada e elegantemente escrita sem qualquer início de naturalidade ou
probabilidade. Eu confesso que não sei dizer se a passagem de Laura pelo rio norte-americano não é a coisa mais
provável, possível e cotidiana que ela faz.”
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até que chegue em Gravesent.”
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O modo como Mrs. Allen e Mrs. Thorpe são descritas é também ilustrativo de um
outro aspecto relevante na narração desse romance. Ao aliar esse tipo de narração ao uso
constante de termos literários empregados em obras de ficção, tais como “work”, “last
volume”, “chapters”, “account”, além da referência constante a seus protagonistas como
“heroin” e “hero”, o narrador não permite que o seu leitor se esqueça de que está diante de
uma obra de ficção ou de uma interpretação ficcional da realidade e que nela está
representado meramente um ponto de
vista sobre pessoas, acontecimentos,
sociedade, lugar e tempo.
É importante notar, entretanto,
que no segundo volume da obra, quando
o espaço da narrativa muda da cidade de
Bath para a Abadia de Northanger, há
uma alteração notável no modo como o
narrador opera. Os diálogos com o leitor
se tornam mais escassos, bem como o
uso dos termos literários mencionados
acima, os quais são abundantemente
empregados no primeiro volume, e o
narrador

adota

uma

postura

mais

objetiva, abandonando o mecanismo
retórico de inversão do romance gótico
– sem, no entanto, renunciar à ironia que
é peculiar a toda a obra da autora – e
concentra-se em narrar as ações e os
acontecimentos

com

enfoque

no

desenvolvimento e aprendizado da
personagem. Essa mudança pode ser

Cópia do Volume II da primeira edição de
NorthangerAbbey e Persuasion de 1818. À esquerda do
romance está uma das cartas de Jane Austen. Os objetos
se encontram na Casa de Jane Austen em Chawton,
Inglaterra.

resultado tanto da inexperiência da jovem autora quanto do fato de que, se no primeiro
volume o narrador procura situar o leitor quanto ao caráter de diversos indivíduos no meio
social, o que ele faz através do romance, como discutiremos mais adiante, no segundo, ele se
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concentra no desenvolvimento de Catherine e na cura de suas ilusões, e para isso ele elimina o
pano de fundo contra o qual ele constrói o primeiro volume da obra.
Em seu célebre estudo sobre a obra de Jane Austen, Marilyn Butler identifica dois
padrões de heroínas presentes nos romances da autora: a heroína que está certa e a heroína
que está errada. Butler argumenta que as heroínas que estão certas – Elinor, em Sense and
Sensibility, Fanny Price, em Mansfield Park e Anne Eliot, em Persuasion – agem em nome de
uma ortodoxia conservadora e advogam princípios, deveres e o sacrifício de suas próprias
vontades em nome do bem estar de outros. Já as heroínas que estão erradas atingem esse nível
de compreensão da verdade num momento mais tardio da narrativa. Partindo de um erro
intelectual, que poderia ser motivado por imaturidade – como no caso de Catherine, em
Northanger Abbey – ou orgulho e presunção – como Emma, em Emma, ou Elizabeth, em
Pride and Prejudice – as heroínas descobrem suas falhas pouco antes do desfecho do
romance, e um dos grandes momentos desse tipo de enredo é a auto-descoberta, seguida de
uma decisão de, no futuro, seguir a razão52.
Em Northanger Abbey, esse processo de amadurecimento da personagem ocorre quase
no fim da narrativa e é desencadeado pelo herói, Henry Tilney, como veremos a seguir. Ele
ocorre quando, deixando-se influenciar por arroubos de sua imaginação, Catherine cria um
mundo de fantasias absurdamente irreais que a levam a supor que o General Tilney, pai de
Henry, teria sido o algoz da própria esposa.
Para o leitor, a pergunta de Henry a Catherine – “What ideas have you been judging
from?”53 – já teria sido extensivamente respondida durante todo o primeiro volume do
romance. Catherine julga o mundo que a cerca a partir dos livros que lê e sua limitação
enquanto leitora é destacada pelo narrador logo no primeiro capítulo.
“[…] and it was not very wonderful that Catherine, who had by nature nothing
heroic about her, should prefer cricket, baseball, riding on horseback, and running
about the country at the age of fourteen, to books – or at least books of information –
for, provided that nothing like useful knowledge could be gained from them,
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provided they were all story and no reflection, she had never any objection to books
at all.”54

Se aos quatorze anos a rejeição de Catherine pelos livros que estimulassem o seu
pensamento parecia inofensiva para seus pais, que pouco ou nada fizeram para atenuar a
preferência da filha por atividades pouco convencionais para uma futura heroína, poucos anos
mais tarde, quando a menina desajeitada já havia se tornado uma bela jovem, tal rejeição se
traduzirá em sua sedução pela narrativa de ficção – em especial, os romances góticos, com
uma predileção especial por The Mysteries of Udolpho – e na pouca importância que dará a
outros tipos de leitura. Ao contrário de Elizabeth Bennet, que em Pride and Prejudice
responde à critica de Lady Catherine sobre deficiências em sua formação, destacando que
“[s]uch of us as wished to learn never wanted the means. We were always encouraged to
read, and had all the masters that were necessary”55, Catherine não possuía uma vasta
biblioteca a sua disposição, nem tampouco uma predisposição para o aprendizado ou para a
leitura que tivesse sido incentivada por seus pais. A personagem comentaria posteriormente
que “new books do not fall in our way”56. Dos textos que Catherine leu em sua infância temos
apenas duas rápidas alusões, Beggar’s Petition, um poema didático escrito pelo Reverendo
Thomas Moss e publicado em 1796 na coletânea Poems on Several Occasions, e a fábula The
Hare and Many Friends, um texto comumente usado em leituras escolares no final do século
XVIII e publicado na obra Fables de Gay, em 1727. As duas obras apontam para uma leitura
de caráter meramente didático, e mesmo esses textos tiveram bem pouca influência na
formação intelectual da heroína devido principalmente a sua falta de atenção para as tarefas
relacionadas à leitura.
She never could learn or understand anything before she was taught; and sometimes
not even then, for she was often inattentive, and occasionally stupid. Her mother
was three months in teaching her only to repeat the "Beggar's Petition"; and after all,
her next sister, Sally, could say it better than she did. Not that Catherine was always
54

Id. Ibid., p. 3. “[…] era bem natural que Catherine, que não tinha uma natureza de heroína aos 14 anos,
preferisse o críquete, os jogos de barra, e correr pelos campos, aos livros, ou pelo menos livros instrutivos, pois,
uma vez que nenhum ensinamento estivesse incluído neles e estivessem cheios de histórias e livres dissertações,
ela não manifestava contra eles nenhuma hostilidade.” (AN, p. 11).
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Austen, Jane, Pride and Prejudice. Ware: Wordsworth Editions Ltd., 1992, p. 113. “[À]quelas entre nós que
desejassem aprender nunca faltaram meios. Sempre fomos encorajadas a ler e tivemos todos os mestres que
foram necessários.”
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Austen, Jane. Northanger Abbey, Lady Susan, The Watsons, and Sanditon. Oxford and New York: Oxford
University Press, 1998, p. 25. “Livros novos não chegam até nós.” (AN, p. 30)
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stupid – by no means; she learnt the fable of "The Hare and Many Friends" as quickly
as any girl in England.57

Como podemos observar, apesar de o narrador apontar para limitações de Catherine
durante sua formação, há aqui uma sugestão de que ela não diferia significativamente de
outras garotas inglesas de sua idade. A afirmação de que Catherine não aprendia ou
compreendia nada antes que fosse ensinada reforça um conceito de que a educação, e mais
particularmente a educação feminina, deveria ser um processo orientado e que esse não se dá
de modo autônomo e motivado meramente por desejos do próprio indivíduo. As deficiências
de Catherine podem, assim, ser justificadas precisamente pelas falhas de seus pais ao exercer
o papel de educadores, as quais ocorrem mais pela permissividade e liberdade que davam aos
filhos do que pela negligência no processo educacional. Sem uma governanta para orientar
esse processo, os próprios Morlands se encarregavam da educação dos filhos e, logo no início
do romance, o narrador nos informa que “Mrs. Morland [did] not insist on her daughters
being accomplished in spite of incapacity or distaste.”58 Assim, Catherine não aprende
música, nem desenho, atividades comuns na formação das mulheres educadas da época, nem
tampouco se destaca em qualquer outra habilidade intelectual.
Writing and accounts she was taught by her father; French by her mother: her
proficiency in either was not remarkable, and she shirked her lessons in both
whenever she could.59

A preferência de Catherine por atividades ao ar livre em detrimento de atividades
cognitivas é apontada pelo narrador como sintomas do desregramento ou profligacy da
heroína aos 10 anos de idade. Essas características de sua infância vão amenizando à medida
que a personagem vai se tornando uma jovem. Sua aparência física melhora, ela abandona as
maneiras mais rudes típicas de sua infância e adquire alguns hábitos mais refinados. Porém,
seu desenvolvimento intelectual não acompanha o aperfeiçoamento de seu desenvolvimento
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Id. Ibid., p. 2. “Não aprendia ou não compreendia nada antes que lh’o ensinassem – nem mesmo depois,
algumas vezes, porque era freqüentemente desatenta, e às vezes estúpida. Sua mãe consagrara três meses a lhe
ensinar a recitar a Oração do Mendigo, depois do que Sally, sua irmã mais nova, a recitava melhor que ela. Não
que Catherine fosse sempre estúpida; ela aprendeu a fábula A Lebre e os Muitos Amigos como sem pensar nisso,
tão depressa quanto qualquer menina da Inglaterra.” (AN, p. 10)
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Id. Loc. cit. “A senhora Morland, que não se obstinava em forçar o talento das filhas, permitiu que ela ficasse
aí.” (AN, p. 10)
59

Id. Loc. cit. “A escrita e o cálculo lhe eram ensinados por seu pai; o francês, por sua mãe. Seus progressos em
nenhuma dessas matérias eram notáveis, e ela fazia o possível para fugir das lições.” (AN, p. 10)
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físico e, aos quatorze anos, ela ainda teria preferência por atividades físicas à leitura; e o
envolvimento maior de sua mãe com a educação dos filhos menores parece acentuar a falta de
comprometimento dela para com suas filhas mais velhas.
Mrs. Morland was a very good woman, and wished to see her children everything
they ought to be; but her time was so much occupied in lying-in and teaching the
little ones, that her elder daughters were inevitably left to shift for themselves […].60

Toda essa exposição sobre o processo de desenvolvimento físico e intelectual de
Catherine é feita pelo narrador logo no primeiro capítulo do romance e estabelece um
contraste marcante entre ela e as heroínas típicas dos romances góticos, as quais vinham de
famílias nobres, possuíam uma beleza angelical, eram extremamente virtuosas e sensíveis e,
apesar de muitas vezes serem órfãs e crescerem na pobreza ou em locais geograficamente
afastados, como montanhas em países distantes, eram educadas e talentosas, mesmo sem que
tivessem passado por um processo de educação formal. Divergindo desse padrão, a partir da
descrição que temos da personagem, compreendemos que Catherine dispunha de uma
natureza inquieta em sua infância e pouca predisposição para tarefas que exigissem dela
concentração e disciplina, sobretudo se fossem executadas dentro de casa. A ausência de um
direcionamento mais ostensivo em seu processo de formação e a desvantagem de pertencer a
uma família numerosa, bem como o fato de a heroína morar no campo, viriam a contribuir de
modo decisivo para sua limitação intelectual e para sua imaturidade. Contudo, podemos
observar que as críticas ao seu desenvolvimento aparecem sempre associadas a uma
necessidade do narrador de reforçar a boa índole da heroína e a semelhança dela com as
demais garotas de sua idade.
“In addition to what has been already said of Catherine Morland's personal and
mental endowments, when about to be launched into all the difficulties and dangers
of a six weeks' residence in Bath, it may be stated, for the reader's more certain
information, lest the following pages should otherwise fail of giving any idea of what
her character is meant to be, that her heart was affectionate; her disposition cheerful
and open, without conceit or affectation of any kind – her manners just removed
from the awkwardness and shyness of a girl; her person pleasing, and, when in good
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Id. Ibid., p. 3. “A senhora Morland era uma mulher de muito valor, e que desejava ver seus filhos tanto quanto
possível bem-sucedidos na vida. Mas dedicava todo o seu tempo em colocar no mundo e educar seus petizes, de
sorte que suas filhas mais velhas deviam elas mesmas pôr-se a salva das dificuldades.” (AN, p. 11).
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looks, pretty – and her mind about as ignorant and uninformed as the female mind at
seventeen usually is.”61

Essa primeira interpelação direta e explícita ao leitor em Northanger Abbey parece
refletir um desejo do narrador de assegurar que o caráter de sua heroína não seja mal
compreendido. Apesar de o narrador não deixar claro se sua insegurança reside em sua
própria capacidade de fornecer ao leitor um retrato justo da índole de Catherine, ou na
habilidade do leitor de compreendê-la a partir da narrativa que está apenas começando, a
possível “falha” na comunicação entre o narrador e o leitor é suplantada pelo comentário
narrativo de que o coração da jovem era afável, sua disposição alegre e aberta, sem afetação
ou vaidade, que ela estava a perder a timidez de menina e que sua ignorância e falta de
informação eram típicas de qualquer jovem de 17 anos. Num tom quase apologético, o
narrador já define para o leitor neste momento qual deverá ser a sua compreensão daquilo que
está para ser narrado ao mesmo tempo em que busca um contraponto para a irônica descrição
que ele faz da personagem nas primeiras páginas do romance. Esse compromisso em compor
suas heroínas como sendo personagens falíveis e com traços característicos da realidade e da
natureza humana tornar-se-ia uma marca na obra de Jane Austen e a própria autora justifica
sua escolha: “pictures of perfection as you know make me sick & wicked”62, disse Austen a
sua sobrinha Fanny em uma de suas cartas.
Assim, no momento de sua partida para Bath, temos uma heroína ingênua e bem
intencionada, porém desprovida de estratégias para lidar com as ambigüidades, falsidades e
“perigos” proporcionados por uma vida social à qual ela será lançada. Além dos Allens, o
convívio social de Catherine será dividido em Bath entre os laços de amizade que a heroína
estabelece com os Thorpes e os Tilneys já no início da sua estadia na cidade. A Sra. Thorpe,
uma velha amiga da Sra. Allen, chega de Londres a Bath com suas três filhas, Isabella, Anne e
Maria. Isabella é a mais velha das irmãs e torna-se amiga íntima de Catherine quase que
instantaneamente. John Thorpe, o irmão mais velho de Isabella e estudante de Oxford, se
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Id. Ibid., p. 5. “No momento em que Catherine Morland vai ser lançada nas dificuldades e perigos de uma
permanência de seis semanas em Bath, e no caso de as páginas seguintes não conseguirem documentar
suficientemente o leitor, acrescentaremos algumas palavras ao que já foi dito sobre ela. Seu coração era afetuoso,
e seu caráter alegre e aberto, sem vaidade nem afetação. Suas maneiras estavam perdendo o acanhamento e a
timidez. Seu aspecto era gracioso e, nos bons dias, ela chegava a ser bonita. Quanto à sua inteligência, era mais
ou menos tão inculta como o é ordinariamente a de uma menina de 17 anos.” (AN, p. 12-3).
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Austen, Jane. Jane Austen’s Letters, edited by Deirdre Le Faye. Oxford: Oxford University Press, 1997, p.
335. “Retratos de perfeição, como sabe, me deixam enojada e cruel.”
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junta posteriormente à família trazendo consigo James Morland, o irmão mais velho de
Catherine. Quase simultaneamente, Catherine é apresentada ao Reverendo Henry Tilney pelo
Mestre de Cerimônias dos Lower Rooms durante um baile. Recém-ordenado e pertencendo a
uma família respeitável, Henry é engenhoso, culto e irônico e a heroína logo se interessa por
ele. Eleanor, irmã de Henry, é uma jovem educada, elegante e discreta.
Uma vez inserida nesse novo mundo, Catherine será forçada a aprender pela
experiência que a credulidade total e a falta de discernimento e uso de bom senso são tão
prejudiciais na sua atuação enquanto leitora, quanto no modo como se relaciona com os
indivíduos na sociedade. A heroína aprenderá os dois simultaneamente e a leitura terá um
papel determinante na revelação da índole dos indivíduos.

Sydney Gardens em Bath por John Claude Nattes. O local era um centro de entretenimento, com bailes,
concertos e festas. Segundo relatos de suas cartas, Jane Auten teria sido freqüentadora do local quando na
cidade.

O despreparo da heroína para conviver com situações para as quais não estava
devidamente preparada é evidenciado em vários momentos de sua passagem por Bath. O
narrador atribui a seu background familiar a sua inabilidade para lidar com sua repentina
exposição às falhas do caráter humano e sua incapacidade de interpretá-lo. Assim, aquilo que
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já havia ficado implícito durante a descrição de sua infância é posteriormente expresso de
modo definitivo.
[S]he had not been brought up to understand the propensities of a rattle, nor to know
to how many idle assertions and impudent falsehoods the excess of vanity will lead.
Her own family were plain, matter-of-fact people who seldom aimed at wit of any
kind; her father, at the utmost, being contented with a pun, and her mother with a
proverb; they were not in the habit therefore of telling lies to increase their
importance, or of asserting at one moment what they would contradict the next. 63

Um interessante contraste que comprova a importância do preparo intelectual e
emocional dos indivíduos para interpretar as interações sociais pode ser determinado ao
examinarmos paralelamente duas situações semelhantes protagonizadas pela heroína e duas
diferentes personagens, Isabella Thorpe e Eleonor Tilney.
Isabella maliciosamente se aproxima de Catherine quando descobre que ela era irmã
de James, por quem tinha um interesse romântico bem anterior ao momento em que foram
apresentadas e sobre o qual a heroína nada sabia. Um ponto em comum entre Henry e James
era a opção pela profissão de clérigo e Isabella tenta usar essa informação para fazer com que
Catherine perceba suas intenções amorosas para com seu irmão.
Isabella was very sure that he must be a charming young man, and was equally sure
that he must have been delighted with her dear Catherine, and would therefore
shortly return. She liked him the better for being a clergyman, "for she must confess
herself very partial to the profession"; and something like a sigh escaped her as she
said it. Perhaps Catherine was wrong in not demanding the cause of that gentle
emotion -- but she was not experienced enough in the finesse of love, or the duties of
friendship, to know when delicate raillery was properly called for, or when a
confidence should be forced.64

Contudo, Catherine não nota que o incentivo e elogios da amiga não eram endereçados
propriamente ao herói e falha ao não notar os sinais enviados por ela. Se devidamente
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Austen, Jane. Northanger Abbey, Lady Susan, The Watsons, and Sanditon. Oxford and New York: Oxford
University Press, 1998, p. 47. “Não tinha crescido em uma atmosfera de tagarelices, e não sabia a que asserções
ociosas e a que imprudentes mentiras leva o excesso de vaidade. Toda a sua família se compunha de pessoas
positivas, que raramente faziam brincadeiras. Quando muito, seu pai aventurava um trocadilho e sua mãe um
provérbio. Nenhum Morland tinha o hábito de mentir para aumentar sua importância nem de afirmar uma coisa
para contradizer-se em seguida.” (AN, p. 49)
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Id. Ibid., p. 20. “Isabella estava convencida de que devia ser um rapaz encantador. Ela estava não menos
convencida de que ele deveria estar enamorado de Catherine e, conseqüentemente, cedo voltaria. Ela via com
simpatia sua condição de pastor, ‘pois confessava sua inclinação pela gente da Igreja’: e alguma coisa como um
suspiro lhe escapava enquanto dizia isso. Talvez Catherine estivesse errada em não lhe perguntar a causa dessa
gentil emoção, mas ela não estava muito ao corrente das finuras do amor e dos deveres da amizade para saber
quando uma delicada zombaria tem sua razão de ser, ou quando convém forçar uma confidência.” (AN, p. 26)
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interpretados e correspondidos, eles permitiriam que Isabella falasse abertamente de seu
interesse, como era sua intenção, a fim de fazer com que Catherine a ajudasse na conquista do
almejado casamento com James.
A situação se repete alguns dias depois num encontro entre as duas amigas.
"Very well, Catherine. That is exactly he. I have not forgot your description of Mr.
Tilney – ‘a brown skin, with dark eyes, and rather dark hair.’ Well, my taste is
different. I prefer light eyes, and as to complexion – do you know – I like a sallow
better than any other. You must not betray me, if you should ever meet with one of
your acquaintance answering that description."
"Betray you! What do you mean?"
"Nay, do not distress me. I believe I have said too much. Let us drop the subject."65

O procedimento usado por Isabella é semelhante ao da situação anterior. Através do
incentivo ao sentimento de Catherine por Henry, ela conduz o diálogo de modo a fazer com
que Catherine conhecesse suas intenções para com James. Contudo, ela é dessa vez ainda
mais direta ao contrastar o tipo físico dos dois rapazes e exigir que Catherine a informasse
caso tivesse, entre seus conhecidos, alguém que atendesse à descrição de sua preferência. O
comentário, entretanto, se perde, porque não apenas a heroína não compreende a deixa, como
também não percebe que, ao pedir a ela que mudassem de assunto, Isabella pretendia que ela
fizesse exatamente o oposto e insistisse em saber o significado da declaração.
Por sua vez, Eleonor Tilney é rápida ao perceber os sentimentos de Catherine por seu
irmão, Henry, logo em um de seus primeiros contatos com a protagonista, quando ela
meramente elogiava o modo como ele dançava e sondava sobre sua presença no próximo
baile, sem ter a menor consciência de que seus comentários eram reveladores de suas
intenções. O que diferencia a atitude da de Isabella de Catherine nesse caso é que a heroína
era destituída da mesma malícia de sua amiga, que procurava tornar a situação favorável a ela
mesma. Catherine possuía uma intenção genuína de aproximar-se do herói e é sincera em suas
atenções para com sua irmã.
"I hope I shall have the pleasure of seeing you again soon," said Catherine. "Shall you
be at the cotillion ball tomorrow?"
"Perhaps we – Yes, I think we certainly shall."
65

Id. Ibid., p. 26. “ – Muito bem, Catherine. É ele inteiramente. Não esqueci o retrato que você me fez do senhor
Tilney: pele morena, olhos negros, cabelos antes escuros. Meu gosto é diferente. Eu prefiro os olhos claros, a tez
pálida. Não me atraiçoe, se você encontrar alguém que corresponda a esse sinal!
– Traí-la? Que quer dizer com isso?
– Não, não me atrapalhe. Creio que já disse muito... Esqueçamos isso.” (AN, p. 30)
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"I am glad of it, for we shall all be there." This civility was duly returned; and they
parted – on Miss Tilney's side with some knowledge of her new acquaintance's
feelings, and on Catherine's, without the smallest consciousness of having explained
them.66

O Pump Room em Bath, onde as amigas Catherine e Isabella se encontravam para conversar sobre
romances, moda e flertar. Na cena, dois cães brigam, enquanto uma senhora tenta separá-los com sua
sombrinha. Aquarela de John Nixon, 1790.

Assim, exposta a um tipo de convívio social radicalmente diferente daquele ao qual
estava acostumada, Catherine precisa aprender a distinguir os bons dos falsos amigos. Os
elementos que ela tem para avaliá-los são suas palavras e o sistema de valores expresso por
eles e, muito além de simplesmente debater as idéias correntes sobre a leitura de romances, as
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Id. Ibid., p. 53. “ – Espero que terei o prazer de revê-la em breve – disse Catherine. – Estará no baile de
amanhã?
– Talvez... Sim, estaremos lá certamente.
– Alegro-me por isso, todos nós estaremos lá.
Elas se separaram, a senhorita Tilney com alguns dados sobre os sentimentos de sua nova amiga, e
Catherine sem a menor consciência de lh’os ter fornecido.” (AN, p. 54)
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conversas sobre livros e leitura tornam-se um elemento essencial e rico para que possamos
julgá-los moralmente.
Catherine é apresentada ao mundo do romance gótico por Isabella Thorpe e a leitura
desses romances é uma das forças motrizes da amizade entre as duas.
The progress of the friendship between Catherine and Isabella was quick as its
beginning had been warm, and they passed so rapidly through every gradation of
increasing tenderness that there was shortly no fresh proof of it to be given to their
friends or themselves. They called each other by their Christian name, were always
arm in arm when they walked, pinned up each other's train for the dance, and were
not to be divided in the set; and if a rainy morning deprived them of other
enjoyments, they were still resolute in meeting in defiance of wet and dirt, and shut
themselves up, to read novels together.67

Catherine se encanta de tal modo pelo gênero que não só faz dele o prisma pelo qual
passa a ver e avaliar o mundo e os acontecimentos a sua volta, como também o torna o
assunto principal de diálogos que mantém com diferentes personagens. Conforme argumenta
Butler, nestes diálogos, não é solicitado ao leitor que ele critique determinados romances ou o
hábito de lê-los, mas sim que ele considere o funcionamento da mente dos falantes, os quais
são revelados pelo enunciado68.
Por exemplo, na primeira discussão sobre os romances góticos entre Isabella e
Catherine, percebemos que Isabella não é propriamente uma leitora e que seu conhecimento
dos romances é bastante superficial. No início do diálogo Isabella incita Catherine a falar
sobre o romance que estava lendo, The Mysteries of Udolpho. Os comentários de Catherine
são caracterizados por um interesse tão extremo que ela chega a afirmar para a amiga durante
a conversa que “while I have Udolpho to read, I feel as if nobody could make me
miserable.”69
I am delighted with the book! I should like to spend my whole life in reading it. I
assure you, if it had not been to meet you, I would not have come away from it for all
the world."

67

Id. Ibid., p. 21. “Os progressos da amizade de Catherine e Isabella foram tão rápidos como seu começo fora
caloroso. Entre elas não havia mais reservas. Chamavam-se por seus nomes de batismo, davam-se sempre o
braço nos passeios, pregavam seus alfinetes antes da dança e, nas quadrilhas, não queriam nunca separar-se.
Quando fazia mal tempo, elas se encontravam ainda, sem consideração à chuva ou à lama, e se fechavam no
quarto para ler romances juntas. (AN, p. 26)
68

Butler, M. Op. cit, p. 173

69

Austen, J. Op. cit, p. 25. “Mas, quando leio Udolpho, parece-me que nada pode me tornar infeliz.” (AN, p. 30)
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"Dear creature! How much I am obliged to you; and when you have finished
Udolpho, we will read the Italian together; and I have made out a list of ten or twelve
more of the same kind for you."
"Have you, indeed! How glad I am! What are they all?"
"I will read you their names directly; here they are, in my pocketbook. Castle of
Wolfenbach, Clermont, Mysterious Warnings, Necromancer of the Black Forest,
Midnight Bell, Orphan of the Rhine, and Horrid Mysteries. Those will last us some
time."
"Yes, pretty well; but are they all horrid, are you sure they are all horrid?"
"Yes, quite sure; for a particular friend of mine, a Miss Andrews, a sweet girl, one of
the sweetest creatures in the world, has read every one of them.70

Como podemos observar, a lista de títulos romanescos que Isabella lê para Catherine
são de livros lidos por uma amiga, Miss Andrews, e é a partir de seu julgamento que Isabella
tem a certeza de que todos os títulos são aterrorizantes. Logo em seguida, Isabella desvia a
conversa para seu principal interesse, os homens, e pouco depois Catherine traz novamente o
assunto dos romances à tona.
"It is so odd to me, that you should never have read Udolpho before; but I suppose
Mrs. Morland objects to novels."
"No, she does not. She very often reads Sir Charles Grandison herself; but new books
do not fall in our way."
"Sir Charles Grandison! That is an amazing horrid book, is it not? I remember Miss
Andrews could not get through the first volume."
"It is not like Udolpho at all; but yet I think it is very entertaining."
"Do you indeed! You surprise me; I thought it had not been readable. But, my
dearest Catherine, have you settled what to wear on your head tonight? I am
determined at all events to be dressed exactly like you. The men take notice of that
sometimes, you know."71

70

Id. Ibid., p. 23-4. “– Oh! esse livro faz minhas delícias. Eu queria passar toda a minha vida lendo-o, assegurolhe. Se não fosse o desejo de vê-la, nada poderia fazer com que o deixasse.
– Minha querida, como lhe sou reconhecida! E quando tiver acabado Udolfo, leremos juntas O Italiano. Fiz
para você uma relação de 10 obras do mesmo gênero.
– Verdade! Oh, como estou contente! E quais são os títulos?
– Vou lê-los. Estão em minha caderneta. O Castelo de Wolfenbach, Clermont, Avisos Misteriosos, O
Bruxo da Floresta Negra, O Sino da Meia-Noite, O Órfão do Reno, Os Mistérios Terríveis. Nós os leremos em
qualquer tempo.
– Tanto melhor! Mas são todos terríveis? Está certa que são todos terríveis?
– Inteiramente certa, porque uma de minhas amigas íntimas, a senhorita Andrews, uma moça encantadora,
uma das criaturas mais encantadoras deste mundo, os leu todos.” (AN, p. 28-9)
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Id. Ibid. p. 25. “ – Parece-me tão espantoso que você nunca tenha lido Udolfo! A senhora Morland é talvez
hostil aos romances?
– Não. Ela lê muito freqüentemente Sir Charles Grandison. Mas os livros novos não chegam até nós.
– Sir Charles Grandison é um livro espantosamente horrível, não é? Recordo-me de que a senhorita Andrews
não conseguiu ler o primeiro volume até o fim.
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Novamente, podemos notar que a opinião de Isabella sobre Sir Charles Grandison
(1754), de Samuel Richardson (1689-1761), o único que Catherine havia lido antes de sua
chegada a Bath, é formada com base na
opinião de Miss Andrews. O episódio
revela que o repertório de leitura de
Isabella é limitado e os assuntos por que
se interessa – flertes, bailes, vestidos – a
caracterizam

como

alguém

fútil

e

desinteressante. Uma prova da frivolidade
de seu caráter é que, no decorrer do
diálogo, minutos depois de descrever
Miss Andrews como uma das criaturas
mais angelicais que ela conhece, ela a
classifica como desanimada e insípida, o
que a torna incapaz de atrair os rapazes.
Ilustração de um catálogo de moda da Gallery of
Fashion, 1794. Duas amigas lêem juntas.

Também logo após conhecer John
Thorpe, irmão de Isabella, Catherine

substitui uma conversa sobre preços de cavalos, carruagens e críticas à beleza das mulheres
que passavam pela rua, assuntos sobre o quais não tinha muito a dizer, por seu principal
interesse, o romance Radcliffiano.
[Catherine] ventured at length to vary the subject by a question which had been long
uppermost in her thoughts; it was, "Have you ever read Udolpho, Mr. Thorpe?"
"Udolpho! Oh, Lord! Not I; I never read novels; I have something else to do."
Catherine, humbled and ashamed, was going to apologize for her question, but he
prevented her by saying, "Novels are all so full of nonsense and stuff; there has not
been a tolerably decent one come out since Tom Jones, except The Monk; I read that
t'other day; but as for all the others, they are the stupidest things in creation."
"I think you must like Udolpho, if you were to read it; it is so very interesting."
"Not I, faith! No, if I read any, it shall be Mrs. Radcliffe's; her novels are amusing
enough; they are worth reading; some fun and nature in them."
"Udolpho was written by Mrs. Radcliffe," said Catherine, with some hesitation, from
the fear of mortifying him.
– Não se assemelha nada a Udolfo. Entretanto, creio que é muito interessante.
– Crê? Você me espanta. Eu imaginava que não era legível. Mas minha querida Catherine, sabe o que vai
vestir esta noite? Resolvi, em todo o caso, trajar-me exatamente como você. Os homens notam isso algumas
vezes, você sabe...” (AN, p. 30)
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"No sure; was it? Aye, I remember, so it was; I was thinking of that other stupid
book, written by that woman they make such a fuss about, she who married the
French emigrant."
"I suppose you mean Camilla?"
"Yes, that's the book; such unnatural stuff! An old man playing at see-saw, I took up
the first volume once and looked it over, but I soon found it would not do; indeed I
guessed what sort of stuff it must be before I saw it: as soon as I heard she had
married an emigrant, I was sure I should never be able to get through it."
"I have never read it."
"You had no loss, I assure you; it is the horridest nonsense you can imagine; there is
nothing in the world in it but an old man's playing at see-saw and learning Latin;
upon my soul there is not."
This critique, the justness of which was unfortunately lost on poor Catherine, brought
them to the door of Mrs. Thorpe's lodgings, and the feelings of the discerning and
unprejudiced reader of Camilla gave way to the feelings of the dutiful and
affectionate son, as they met Mrs. Thorpe, who had descried them from above, in the
passage. […]72

O diálogo expõe a ignorância e leviandade de John Thorpe ao emitir julgamentos
sobre diversos títulos os quais, como fica claro, ele não havia lido. Ele qualifica a leitura do
gênero como algo para desocupados e generaliza seus enredos como repletos de absurdos,
fazendo com que Catherine sinta-se constrangida com sua pergunta. A confusão feita por John
com os nomes e autores dos romances é tamanha, que faz com que acreditemos ser difícil ele
sequer ter folhado um exemplar alguma vez, como ele afirma ter feito. Inicialmente ele não
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Id. Ibid., p. 32. “[Catherine] tentou mudar o tema da conversa para uma questão que refreava há muito tempo:
– Leu Udolfo, Sr. Thorpe?
– Udolfo! Oh, meu Deus, eu não! Não leio nunca romances. Tenho outras coisas a fazer.
Catherine, humilhada e envergonhada, ia desculpar-se de sua pergunta, mas ela a antecipou, dizendo:
– Todos os romances são um montão de absurdos e ninharias. Não apareceu um só, tolerável, depois de Tom
Jones, exceto O Monge. Li este aqui outro dia. Mas os outros são o que há de mais estúpido no mundo.
– Penso que gostaria de Udolfo se consentisse em lê-lo. É tão interessante!
– Não eu! Sob minha palavra! Não, se os leio são os da senhora Radcliffe. Seus romances são bastante
divertidos. Merecem ser lidos. São engraçados e naturais.
– Udolfo é da senhora Readcliffe – disse ela, com uma hesitação ao pensamento de que podia ofendê-lo.
– Não! Realmente? É...? Ah! Eu me lembro, efetivamente. Pensava nesse outro livro inepto escrito por essa
mulher com a qual houve tantas dificuldades e que desposou o emigrado francês.
– Suponho que quer referir-se ao Camilla.
– Sim, é esse livro. É cheio de absurdos! Um velho que brinca de balanço!... Uma vez, tomei o primeiro
volume e lhe dei uma olhada. Cedo descobri que não avançaria, adivinhei logo que droga devia ser. Logo que
soube que ela desposara um emigrado, fiquei certo de não poder ir até o fim.
– Nunca li esse livro.
– Não perdeu nada, asseguro-lhe, é a mais horrível estupidez que se possa imaginar. Não há nada... senão
um ancião que brinca de balanço e que estuda latim. Pela minha alma não há outra coisa.
Essa crítica, da qual a pobre Catherine não podia infelizmente apreciar o valor, ocupou-os até a porta da
senhora Thorpe, e os sentimentos do judicioso e imparcial leitor de Camilla cederam aos sentimentos do filho
respeitoso, quando ele se achou em presença de sua mãe. (AN, 35-6)
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faz distinção alguma entre os diferentes estilos de Tom Jones (1749), o romance realista de
Henry Fielding (1707-1754), e The Monk (1796), um romance gótico de autoria de Mathew
Lewis (1775-1818).
Enquanto Tom Jones é uma das obras inaugurais do romance inglês e busca na épica
clássica justificativa para seu valor, The Monk é um ícone de um modelo de ficção de terror
que diferia da escola Radcliffiana. Sadleir relata que Lewis foi buscar na Alemanha inspiração
para seu romance e que usava a ficção romanesca apenas como mera maquiagem para o
horror. Seus enredos são mais violentos que os de Radcliffe e suas histórias são repletas de
demônios, fantasmas e episódios de tortura.73
John erra também no juízo de valor que aplica a duas outras obras. Afirmando
inicialmente que jamais leria The Mysteries of Udolpho, desconhece sua autoria e afirma
posteriormente que os únicos romances que de fato leria seriam os de Ann Radcliffe por
serem divertidos e seus acontecimentos naturais. Após ser timidamente corrigido por
Catherine, o rapaz refere-se a Camilla (1796) de Francis Burney (1752–1840), um romance de
teor mais realista do que o de Radcliffe, como improvável por conter uma cena no início do
primeiro volume que mostra um velho senhor num balanço.
As opiniões de John parecem refletir uma crítica da autora à falta de cultura de alguns
membros da classe média inglesa e ao ataque do gênero por indivíduos que não o conheciam
suficientemente para refutá-lo. Além da desinformação do jovem rapaz, a discussão nos
permite conhecer mais de sua disposição e de sua índole. A canalhice e falta de sensibilidade
são posteriormente confirmadas por suas ações, mas são inicialmente anunciadas por sua
posição com relação à leitura. Através de seu comportamento enganador, de seu caráter
duvidoso e o que seriam falhas humanas comuns, como a mentira, a ambição, a futilidade e
intrigas, ele viria a se tornar um dos vilões do romance.
A ignorância e a mediocridade de Isabella e John Thorpe podem ser avaliadas na
comparação com as opiniões de Eleonor e Henry Tilney quando, num passeio, o mesmo
tópico é abordado por Catherine.
"I never look at it," said Catherine, as they walked along the side of the river, "without
thinking of the south of France."
"You have been abroad then?" said Henry, a little surprised.
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"Oh! No, I only mean what I have read about. It always puts me in mind of the
country that Emily and her father travelled through, in The Mysteries of Udolpho.74

Nesse ponto da narrativa, o envolvimento da heroína com o romance que lia era
tamanho que ela avalia a paisagem para a qual olhava pelo prisma da ficção e usa o seu
cenário como pano de fundo contra o qual compara aquilo que vê na realidade.
But you never read novels, I dare say?"
"Why not?"
"Because they are not clever enough for you – gentlemen read better books."
"The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be
intolerably stupid. I have read all Mrs. Radcliffe's works, and most of them with
great pleasure. The Mysteries of Udolpho, when I had once begun it, I could not lay
down again; I remember finishing it in two days – my hair standing on end the whole
time."
[…]
But I really thought before, young men despised novels amazingly."
"It is amazingly; it may well suggest amazement if they do – for they read nearly as
many as women. I myself have read hundreds and hundreds. Do not imagine that
you can cope with me in a knowledge of Julias and Louisas. If we proceed to
particulars, and engage in the never-ceasing inquiry of 'Have you read this?' and
'Have you read that?' I shall soon leave you as far behind me [...]." 75

A opinião de Henry sobre a leitura de romances contrasta fortemente com a do irmão
de Isabella Thorpe e ele emite uma opinião sobre aqueles que não apreciam romances que
confirma o que discutimos acima a respeito de John, afirmando que estes seriam
intoleravelmente estúpidos. Tilney não somente se assume como um leitor voraz de romance,
mas também demonstra um conhecimento profundo de suas histórias, em contraste com a
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Austen, J. Op. cit, p. 82. “ – Nunca olhei esta colina sem pensar no Sul da França – disse Catherine.
Henry, um pouco surpreendido:
– Esteve no continente?
– Oh, não! É uma lembrança de leitura. Penso muito freqüentemente no país em que viajaram Emília e seu
pai nos Mistérios de Udolfo. (AN, p. 78-9)
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Id. Ibid., p. 82-3. “Mas sem dúvida, não lê romances.
– Por que então?
– Porque não é uma leitura muito séria. Os senhores lêem livros mais graves.
– Deleitar-se em um bom romance não é senão dar uma prova de espírito. Eu li todas as obras da senhora
Radcliffe, a maioria delas com grande prazer. Li os Mistérios em dois dias; meus cabelos se levantaram sobre
minha cabeça.
[...]
Mas, asseguro-lhe, eu pensava que os rapazes desprezavam bastante os romances.
– O desprezo dos rapazes pelos romances é talvez excessivo. Eles os lêem tanto quanto as mulheres. Pela
minha parte, eu os li às centenas. Não pense que pode rivalizar comigo no conhecimento das Júlias e da Luísas.
Se, passando aos detalhes, nós nos empenhamos na indagação interminável de ‘Leu este?’ e ‘Leu aquele?’, cedo
eu a deixaria muito longe atrás de mim [...].” (AN, p. 78-9)
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superficialidade de Isabella e a total ignorância de John, fazendo inclusive uma alusão à
heroína e ao herói de The Mysteries of Udolpho através de uma figura de linguagem. Henry
também revela que a rejeição masculina ao gênero romanesco é antes uma hipocrisia do que
uma realidade, já que os homens lêem tantos romances quanto as mulheres. O posicionamento
de Henry é reconfortante para Catherine. A heroína, que durante a conversa com John chegou
a sentir-se humilhada, confia no bom julgamento do herói, afirmando "I am very glad to hear
it indeed, and now I shall never be ashamed of liking Udolpho myself.”76
Assim como Henry, Eleonor Tilney demonstra ser uma apreciadora de romances e
considera Udolpho “a most interesting work”, ou uma obra interessante. Esta avaliação do
romance é relevante por denotar uma atitude comedida e adequada por parte da personagem
diante da obra de ficção, revelando que ela é uma leitora que se posiciona de forma moderada
frente ao objeto lido. Um evidente contraste é estabelecido entre Catherine, que o considera
“the nicest book in the world”, ou o melhor livro do mundo, e Eleonor, que o qualifica
simplesmente como “interesting”. A importância do modo como o leitor se expressa sobre sua
leitura é evidenciada por Henry, quando ele chama a atenção de Catherine por considerar
impróprio o modo exagerado como ela se refere à obra de Radcliffe.
But now really, do not you think Udolpho the nicest book in the world?"
"The nicest – by which I suppose you mean the neatest. That must depend upon the
binding."
"Henry," said Miss Tilney, "you are very impertinent. Miss Morland, he is treating
you exactly as he does his sister. He is forever finding fault with me, for some
incorrectness of language, and now he is taking the same liberty with you. The word
'nicest,' as you used it, did not suit him; and you had better change it as soon as you
can, or we shall be overpowered with Johnson and Blair all the rest of the way."77

As referências de Eleonor a Samuel Johnson (1733-1816) e Hugh Blair (1718-1800)
na passagem acima e o comentário que ela faz a Catherine manifestam uma predileção do
herói pelo uso correto da língua. Johnson foi o organizador de um dos mais importantes
dicionários da língua inglesa em resposta a uma demanda sentida pela estabilidade da língua.
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Austen, J., Loc. cit. “Como me agrada! Agora não terei mais vergonha de amar Udolfo.” (AN, p. 79)
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Austen, J., Loc. cit. “ – Mas diga-me, realmente, não acha Udolfo o livro mais belo que existe?
– O mais belo? Porque a senhorita o julga, eu suponho o mais belamente encadernado.
– Henry – disse a senhorita Tilney – você está muito impertinente. Senhorita Morland, ele a trata como
trata sua irmã. Ele procura sempre altercar comigo por alguma incorreção de linguagem, e eis que toma com
você a mesma liberdade. A palavra ‘belo’, empregada como o fez, não o satifaz. É melhor escolher uma outra
imediatamente, senão seremos massacradas com Johnson e Blair por todo o caminho.” (AN. 79-80)
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Por sua vez, Blair, um importante professor de retórica da Universidade de Edimburgo, usou
sua habilidade lingüística para escrever alguns dos sermões mais reconhecidos do período.
Henry já havia antes assinalado para Catherine que considerava o mau uso da gramática um
dos graves defeitos da escrita epistolar feminina.
Dando continuidade à conversa, Eleonor pergunta sobre o gosto literário de Catherine
fazendo com que a História emerja no romance e estabelecendo um contraste entre os dois
gêneros, bem como entre as duas personagens. A afirmativa de que não gosta de nenhum
outro tipo de leitura, exceto romances, e de que, embora haja outros gêneros que não a
desagradem de todo, a História é um dos que ela absolutamente rejeita provoca uma
interessante discussão sobre o assunto.
But history, real solemn history, I cannot be interested in. […] I read it a little as a
duty, but it tells me nothing that does not either vex or weary me. The quarrels of
popes and kings, with wars or pestilences, in every page; the men all so good for
nothing, and hardly any women at all – it is very tiresome: and yet I often think it
odd that it should be so dull, for a great deal of it must be invention. The speeches
that are put into the heroes’ mouths, their thoughts and designs – the chief of all this
must be invention, and invention is what delights me in other books."78

O comentário de Catherine sobre a História e a sua recusa em lê-la refletem duas
críticas comuns entre o público leitor feminino com relação aos livros desse gênero. Uma
delas refere-se à ausência de mulheres enquanto sujeitos históricos numa cultura em que a
figura masculina é predominante. Essa lacuna cria um complicador na relação desse campo
com o público leitor feminino. Pearson aponta que a tendência exclusivamente masculina do
discurso histórico poderia fazer de sua leitura um ato de resistência contra a qualidade inferior
dos livros escritos para mulheres, sobretudo os livros de conduta. Mulheres rebeldes poderiam
exigir o direito de ler História e desenvolver-se intelectualmente, mas podiam também negar a
sua autoridade, assim como Catherine o faz, referindo-se ao conteúdo de ficção usado para
narrar as “verdades” históricas e o enfoque dado a cenas de violência e crueldade. Algumas
leitoras de História achavam que a disciplina possuía uma obsessão por erros e crimes e o que
era definido por ela como heroísmo era de fato um tipo de insanidade. Para elas, os
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Id. Ibid. p. 84. “Mas a História, a solene e real História, não me interessa. [...] Li um pouco disso por
obrigação. Mas não vejo lá nada que me irrite ou me desgoste: as brigas entre papas e reis, guerras ou pestes em
cada página, homens que não valem grande coisa, e quase nada de mulheres – é muito enfadonho. E, algumas
vezes, eu me digo que é extraordinário que seja tão aborrecido, pois uma parte de tudo isso deve ser obra de
imaginação. As palavras postas na boca dos heróis, seus pensamentos, seus projetos, sim, tudo isso deve ser de
pura invenção, e o que me agrada mais nos outros livros é precisamente a invenção.” (AN, p. 80)
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historiadores apenas perpetuavam falsas noções de moralidade ao serem coniventes com a
barbárie, construindo um sistema inconsistente e ambíguo com seus discursos e glamorizando
a luta pelo poder79.
Evidências nos romances e nas cartas da autora comprovam que ela própria apreciava
a leitura de História, porém, parece tratá-la também de modo distanciado e crítico. Sua
peculiar ironia é empregada no que diz respeito à História também em uma de suas cartas para
uma amiga que ia visitar. Aparentemente, a amiga pede a ela que ela leve livros para que
possam ler juntas e a idéia é refutada pela autora, que diz estar estocando, com a leitura de
História, assuntos para conversar durante todas as noites da semana em que estarão juntas. O
comentário é, entretanto, tão cômico que chama atenção para o quão enfadonha tais conversas
seriam, possivelmente sugerindo que a própria leitura também o seja.
You distress me cruelly by your request about Books; I cannot think of any to bring
with me, nor have I any Idea of our wanting them. I come to you to be talked to, not
to read or hear reading. I can do that at home; & indeed I am now laying in a stock of
intelligence to pour out on you as my share of Conversation. —I am reading Henry’s
History of England, which I will repeat to you in any manner you prefer, either in a
loose, disultary, unconnected strain, or dividing my recital as the Historian divides it
himself, into seven parts, The Civil & Military—Religion—Constitution—Learning &
Learned Men—Arts & Sciences—Commerce Coins & Shipping—& Manners; so that
for every evening of the week there will be a different subject; The friday's lot,
Commerce, Coin & Shipping, You will find the least entertaining; but the next
Eveng:’s portion will make amends. —With such a provision on my part, if you will
do your’s by repeating the French Grammar.80

Dentro do romance, entretanto, a leitura que Catherine faz desse campo pode ser
considerada ingênua e irrefletida, característica de uma personagem que se deixa dominar por
impulsos de sua imaginação, e seu comentário se torna alvo da reprovação de Henry Tilney na

79

Pearson, op. cit, p. 49-55.
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Austen, Jane. Jane Austen’s Letters, edited by Deirdre Le Faye. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 49.
“Você me entristece cruelmente com seu pedido por livros; eu não consigo pensar em nenhum para levar
comigo, nem penso que nós precisaremos dele. Eu vou visitá-la para conversarmos e não para ler ou ouvir
alguém lendo. Eu posso fazer isso em casa e, de fato, estou estocando inteligência para despejar em você como
minha parte da conversa. Estou lendo uma História da Inglaterra de Henry, a qual eu repetirei para você do jeito
que preferir, seja numa seqüência solta, irregular, desconexa, seja dividindo meu discurso como o Historiador
divide o dele em sete partes: Assuntos civis e militares, religião, constituição, educação e homens educados,
artes e ciências, comércio, moeda e transporte de mercadorias e costumes. Assim, todas as noites teremos
assuntos diferentes. A parte da sexta pode ser comércio, moeda e transporte de mercadorias. Você a considerará
a menos interessante, mas a parte da noite seguinte vai compensá-la por isso. Com tal estoque de minha parte,
você terá que fazer a sua repetindo a gramática francesa.”
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seqüência do diálogo. O contraste com a opinião da heroína, ainda do ponto de vista feminino,
vem através da figura de sua amiga, Eleanor Tilney.
"Historians, you think," said Miss Tilney, "are not happy in their flights of fancy.
They display imagination without raising interest. I am fond of history – and am
very well contented to take the false with the true. In the principal facts they have
sources of intelligence in former histories and records, which may be as much
depended on, I conclude, as anything that does not actually pass under one's own
observation; and as for the little embellishments you speak of, they are
embellishments, and I like them as such. If a speech be well drawn up, I read it with
pleasure, by whomsoever it may be
made – and probably with much
greater, if the production of Mr.
Hume or Mr. Robertson, than if the
genuine words of Caractacus,
Agricola, or Alfred the Great."81

O ponto de vista de Miss Tilney
concorda com o de algumas intelectuais
mais racionalistas de que a História era um
estudo nobre e que ocupava um papel
central na educação feminina. Autores
ingleses, como Hume e Robertson, eram
recomendados para incentivar o patriotismo,
e a leitura dos autores clássicos permitiria o
acesso da mulher à cultura ocidental. Os
livros de História estavam entre os mais
recomendados para as mulheres enquanto
uma forma de instrução que somente a Heures de loisirs, de Georges Croegaert, datado do
início do século XIX. Uma leitora lê romances em

verdade ou os fatos poderiam proporcionar, brochura ao invés dos livros encadernados da
já que a História era tida como um tipo de estante.
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Austen, Jane. Northanger Abbey, Lady Susan, The Watsons, and Sanditon. Oxford and New York: Oxford
University Press, 1998, p. 84. “Você acha – disse a senhorita Tilney – que os historiadores não são sempre
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narrativa que não influenciaria o discernimento feminino e não inflamaria as paixões. Ao
mesmo tempo, ela proporcionaria um estudo das virtudes, em contraste com o romance, que
poderia induzi-las negativamente ao erro e despertaria suas emoções e imaginação. A História
representava a verdade num momento em que o termo não seria ainda considerado
problemático. Dizia-se que ela ofereceria ao público leitor feminino as descrições vivas e o
espírito dos melhores romances, sem suas improbabilidades.
A declaração de Miss Tilney de que ela apreciava a leitura de História é motivo de
espanto para Catherine, para quem os extensos volumes sobre o assunto serviriam para nada
mais que atormentar meninos e meninas em idade escolar. A voz que emerge em defesa dos
historiadores em reação a essa opinião de Catherine é dessa vez a do sensato herói Henry
Tilney, que reprova que Catherine chame de tormento aquilo que deveria ser considerado
instrução.
"That little boys and girls should be tormented," said Henry, "is what no one at all
acquainted with human nature in a civilized state can deny; but in behalf of our most
distinguished historians, I must observe that they might well be offended at being
supposed to have no higher aim, and that by their method and style, they are
perfectly well qualified to torment readers of the most advanced reason and mature
time of life. I use the verb 'to torment,' as I observed to be your own method, instead
of 'to instruct,' supposing them to be now admitted as synonymous."82

Vale a pena notar, entretanto, que, apesar da defesa de Henry ser sustentada por
argumentos que preconizam a educação e a civilização de meninos e meninas, o aprendizado
de História tinha objetivos diferentes de acordo com o gênero do público leitor. Se para eles, o
estudo da História visava prepará-los para a vida pública, para elas, seu objetivo era o de
torná-las mais companheiras para seus maridos ou irmãos, além de ter uma função moral e
religiosa, e prepará-las para a vida doméstica. Para as mulheres, a leitura da História era usada
mais como uma forma de controle, através de exemplos, modelos e imitação, do que de
desenvolvimento intelectual83.
O comentário de Henry força Catherine a justificar sua opinião de que a educação
pode ser um tormento a partir de sua experiência familiar. Acostumada a ver sua mãe cuidar
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pessoalmente da alfabetização de seus irmãos menores, Catherine não percebe senão a
dificuldade do aprendizado das primeiras letras e o desgaste que isso provoca tanto nos
pequenos aprendizes, quanto naquela que os ensina. É Henry novamente que tenta trazê-la à
razão, afirmando que as dificuldades do aprendizado da leitura não deveriam ser atribuídas
aos livros de História, mas ainda que elas existissem, sem essa forma de educação, o tipo de
leitura que Catherine realmente apreciava – a ficção – talvez não existisse.
But historians are not accountable for the difficulty of learning to read; and even you
yourself, who do not altogether seem particularly friendly to very severe, very
intense application, may perhaps be brought to acknowledge that it is very well
worth-while to be tormented for two or three years of one's life, for the sake of being
able to read all the rest of it. Consider – if reading had not been taught, Mrs. Radcliffe
would have written in vain – or perhaps might not have written at all."84

A resposta de Henry encerra a discussão sobre os méritos e deméritos da leitura de
História e os irmãos Tilney logo iniciam uma conversa sobre desenho, um assunto que coloca
Catherine em absoluta desvantagem e ressalta de modo ainda mais incisivo a ignorância da
heroína. Conforme o narrador aponta no início da obra “Her greatest deficiency was in the
pencil – she had no notion of drawing – not enough even to attempt a sketch of her lover's
profile, that she might be detected in the design”85. A desenvoltura e propriedade com que os
Tilneys discutem como o cenário a sua volta poderia ser transformado em quadros, e a
incapacidade da heroína de acompanhar o assunto a deixam envergonhada de sua condição e
ela humildemente admite e lamenta sua falta de conhecimento, fazendo com que Henry
prontamente assuma a posição de seu instrutor.
In the present instance, she confessed and lamented her want of knowledge, declared
that she would give anything in the world to be able to draw; and a lecture on the
picturesque immediately followed, in which his instructions were so clear that she
soon began to see beauty in everything admired by him, and her attention was so
earnest that he became perfectly satisfied of her having a great deal of natural taste.
He talked of foregrounds, distances, and second distances – side-screens and
perspectives – lights and shades; and Catherine was so hopeful a scholar that when
they gained the top of Beechen Cliff, she voluntarily rejected the whole city of Bath as
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Austen, J., op. cit, p. 85-6. “Mas historiadores não são responsáveis pela dificuldade que há em aprender a ler
e concordo em que a gente pode muito bem se deixar torturar dois ou três anos para ser capaz de ler durante todo
o resto de sua existência. Pense que, se não ensinando a ler, a senhora Radcliffe haveria escrito em vão ou não
haveria escrito tudo.” (AN, p. 81)
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Id. Ibid., p. 4. “Onde ela falhava era em manejar um lápis. Não tinha nenhuma noção de desenho, nem mesmo
para esboçar o perfil do seu namorado.” (AN, p. 12)
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unworthy to make part of a landscape. Delighted with her progress, and fearful of
wearying her with too much wisdom at once, Henry suffered the subject to decline,
and by an easy transition from a piece of rocky fragment and the withered oak which
he had placed near its summit, to oaks in general, to forests, the enclosure of them,
waste lands, crown lands and government, he shortly found himself arrived at
politics; and from politics, it was an easy step to silence.86

Os tópicos discutidos durante a conversa de Catherine com os Tilneys permitem que a
autora ilustre o caráter das personagens de um modo divertido, porém sem incorrer na
trivialidade. A escolha desses assuntos implica um grau considerável de reflexão e de
racionalidade e se contrasta com os assuntos de John– cavalos, bebida, dinheiro – e de
Isabella Thorpe – bailes, flertes, vestidos e homens. Assim, vemos como as conversas sobre
romances góticos em Northanger Abbey fazem parte de uma estratégia geral do romance que
primeiramente visa revelar o caráter da heroína e, num segundo plano, estabelecer um
contraste entre as mentes de seus dois grupos de amigos, os Thorpes e os Tilneys87.
Esses contatos com Henry passam a fazer com que Catherine fique cada vez mais
admirada com o herói e ela passa a acreditar que ele nunca poderia estar errado, embora
muitas vezes não conseguisse compreender o que ele dizia. Como podemos observar, a
conversa entre as personagens logo se transforma num monólogo de Henry, em que ele
assume o papel de educador da heroína. A impossibilidade de resposta de Catherine, que se
mostra disposta a ouvi-lo e aprender com seu pequeno discurso, evidencia as desvantagens de
sua pobre formação. Será justamente ele o responsável por orientar Catherine em seu processo
de cura das ilusões e fantasias. E muito embora o herói exerça a função de dar bons exemplos
de virtude, racionalidade e bom senso durante o primeiro volume, é apenas no segundo
volume, quando o espaço da narrativa muda para a Abadia de Northanger, que sua influência
sobre a heroína será sentida de modo mais eficaz. Do mesmo modo que uma mudança notável
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Id. Ibid., p. 86-7. “Ela confessou sua ignorância sobre desenho e bom gosto. Uma lição seguiu imediatamente.
As explicações do senhor Tilney eram tão claras eu tudo o que ele admirava se revestiu de beleza para Catherine,
e ele se deliciava em ver, na atenção apaixonada da moça, uma marca de gosto natural. Ele falou de planos
situados antes de outros, de distâncias, de planos situados por detrás de outros, de perspectiva, de luzes, de
sombras, tanto, que quando se atingiu o cume de Beechen Cliff, Catherine, de sua própria iniciativa, rejeitou toda
a cidade de Bath, como indigna de fazer parte de uma paisagem. Encantada [sic] com os seus progressos, mas
temendo que muita ciência de uma só vez a fatigasse, Henry fez desviar a conversa. Falou de uma maneira geral
de florestas; de terras incultas, dos domínios da Coroa, chegando assim, por ligeiras e hábeis transições, ao
governo e à política, e da política chegou, naturalmente, ao silêncio. (AN, p. 81-2)
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Butler, M. Op. cit, p. 174
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no modo de narrar entre o primeiro e o segundo volume, o uso dos diálogos também sofre
uma alteração considerável, conforme argumenta Butler:
There is clearly a difference in Jane Austen’s use of dialogue in the first volume and
in the second. In the first, it is the reader alone who is enlightened, by comparable
dialogues between Catherine and the Thorpes, and Catherine and the Tilneys. During
the same period the heroine neither learns to discriminate between her two groups of
friends, nor to be discriminating about them. […] In the second volume the impact on
Catherine of Henry’s remarks and, negatively, of Isabella’s letters, is far greater. 88

Os dois diálogos que abordam a questão dos romances góticos no segundo volume são
protagonizados por Catherine e Henry. O primeiro deles se dá no caminho para Northanger.
Ao perceber a excitação de Catherine com a perspectiva de estar numa abadia, um cenário que
para ela seria “just like what one reads about”89, o herói divertidamente prepara-a para os
horrores que deveria encontrar ao chegar lá. Utilizando-se de todos os clichês presentes nos
romances góticos, ele apresenta a ela uma visão da abadia que imitaria os cenários típicos da
ficção gótica, com uma iluminação escassa, tapeçarias que se movem sozinhas, estranhas
empregadas, aposentos desabitados e isolados, cores fúnebres, barulhos inexplicáveis e
caminhos subterrâneos e mal assombrados. Se para ele, entretanto, tal descrição não passava
de uma diversão ou passatempo durante o trajeto para casa, para Catherine, as palavras do
rapaz eram um incentivo ainda maior para sua mente fantasiosa e ela não percebe o tom
irônico e os gracejos do herói. Sua resposta à narrativa de Henry é inadequada e, ao invés de
julgar impossível que tal lugar de fato existisse, ela se rende à sua descrição expressando
apenas que estava certa de que não se assustaria com tais acontecimentos.
"Oh! yes – I do not think I should be easily frightened, because there would be so
many people in the house – and besides, it has never been uninhabited and left
deserted for years, and then the family come back to it unawares, without giving any
notice, as generally happens."90
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Id. Ibid., p. 176. “Há claramente uma diferença entre o uso que Jane Austen faz do diálogo no primeiro e no
segundo volume. No primeiro, apenas o leitor é esclarecido por diálogos comparáveis entre Catherine e os
Thorpes, e entre Catherine e os Tilneys. Durante esse período, a heroína não aprende a diferenciar os seus dois
grupos de amigos, nem a ser criteriosa sobre eles. [...] No segundo volume, o impacto das palavras de Henry e,
de modo negativo, as cartas de Isabella, são bem maiores em Catherine.”
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Austen, J. op. cit, p. 124. “[…] como os livros descrevem.” (AN, p. 112)
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Austen, J. loc. cit. “Oh, sim! Eu não me espantarei facilmente, parece-me. Haverá tanta gente! Depois, a
abadia nunca ficou desabitada. Não é uma dessas moradas por muito tempo deixadas ao abandono e onde se
instalam, um belo dia, os descendentes dos hóspedes de antigamente.” (AN, p. 113)
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“[A]s generally happens”, diz Catherine, reforçando a dificuldade que tem em separar
o provável do absurdo. As razões
oferecidas por ela para a improbabilidade
dos fatos descritos por Henry se baseiam
numa resposta ingênua frente a um fato
que a personagem deveria ter como certo:
o relato de Henry é incrível não porque a
casa nunca ficou deserta por anos, mas
porque a situação descrita por ele é irreal
e impossível fora do mundo ficcional.
O término da conversa não implica, contudo, o esquecimento de seu conteúdo por
parte da protagonista. A imagem mental que Catherine cria sobre a abadia é tão forte e real
para ela, que nem mesmo o conflito dela com a realidade seria capaz de apagar suas ilusões e
fazer com que ela voltasse à realidade. Ela observa tudo como estranho e inconsistente.
An abbey! Yes, it was delightful to be really in an abbey! But she doubted, as she
looked round the room, whether anything within her observation would have given
her the consciousness. The furniture was in all the profusion and elegance of modern
taste. The fireplace, where she had expected the ample width and ponderous carving
of former times, was contracted to a Rumford, with slabs of plain though handsome
marble, and ornaments over it of the prettiest English china. The windows, to which
she looked with peculiar dependence, from having heard the general talk of his
preserving them in their Gothic form with reverential care, were yet less what her
fancy had portrayed. To be sure, the pointed arch was preserved – the form of them
was Gothic – they might be even casements – but every pane was so large, so clear, so
light! To an imagination which had hoped for the smallest divisions, and the heaviest
stone-work, for painted glass, dirt, and cobwebs, the difference was very
distressing.91
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Id. Ibid., p. 128. “Uma abadia! Que felicidade estar realmente dentro de uma abadia! Porém, duvidou que
aquilo que tinha sob os olhos correspondesse àquela noção. Em sua profusão e elegância, os móveis eram
segundo o gosto moderno. A lareira, onde esperava ver se delinear esculturalmente vetusta ornamentação,
limitava-se a um fogão Rumford com placas de mármore e porcelana ornamentais. As janelas, que ela olhara
com um interesse todo particular, pois o general lhe havia dito que respeitara religiosamente a forma gótica, não
correspondiam aos apelos de sua imaginação. Decerto, seu arco havia sido conservado, sua forma era gótica, mas
seus vidros eram grandes e límpidos! Para uma imaginação em que as janelas estavam sempre representadas por
estreitos gradis, grossas paredes, vitrais empoeirados e decorados com teias de aranhas, a realidade era
desconcertante.” (AN, p. 115-6)
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O conflito entre o real e o imaginário inicialmente não trazem Catherine à razão e ela
buscará para pequenos acontecimentos, coincidências ou objetos banais respostas
sobrenaturais através dos enredos ficcionais. Uma arca encostada a um canto passa a ser para
ela o motivo de um grande mistério. Os barulhos de uma tempestade viram prenúncio de
cenas de horror e um armário antigo em seu quarto a faz retomar as palavras de Henry e
vivenciar uma noite de absoluto pavor, em que uma conta de lavanderia se transforma em sua
mente num misterioso manuscrito antigo.
Henry's words, his description of the ebony cabinet which was to escape her
observation at first, immediately rushed across her; and though there could be
nothing really in it, there was
Armário laqueado com motivos japoneses similar ao
something whimsical, it was
encontrado por Catherine Morland em seu quarto na
certainly a very remarkable
Abadia de Northanger.
coincidence! She took her candle
and looked closely at the cabinet. It
was not absolutely ebony and gold; but it was japan, black and yellow japan of the
handsomest kind; and as she held her candle, the yellow had very much the effect of
gold. The key was in the door, and she had a strange fancy to look into it; not,
however, with the smallest expectation of finding anything, but it was so very odd,
after what Henry had said. In short, she could not sleep till she had examined it. […]
It was some time however before she could unfasten the door, the same difficulty
occurring in the management of this inner lock as of the outer; but at length it did
open; and not vain, as hitherto, was her search; her quick eyes directly fell on a roll of
paper pushed back into the further part of the cavity, apparently for concealment,
and her feelings at that moment were indescribable. Her heart fluttered, her knees
trembled, and her cheeks grew pale. She seized, with an unsteady hand, the precious
manuscript, for half a glance sufficed to ascertain written characters; and while she
acknowledged with awful sensations this striking exemplification of what Henry had
foretold, resolved instantly to peruse every line before she attempted to rest.92

O ponto alto dos erros de julgamento de Catherine durante sua estada na abadia
relaciona-se, todavia, com o pai de seus amigos, o General Tilney. Não passa despercebido a
Catherine o controle excessivo que ele exercia sobre seus filhos. A forma como Eleonor temia
92

Id. Ibid., p. 134-5. “As palavras de Henry, aquela descrição do armário de ébano que de início escapara à sua
observação, voltaram-lhe então à memória. Havia uma coincidência notável. Tomou a candeia e examinou o
móvel. Na verdade, não era de ébano e ouro. Era de charão do Japão, belíssimo, e seus arabescos, à luz do
candeeiro, brilhavam como se fossem de ouro sobre o fundo escuro. A chave estava na fechadura. Catherine teve
o capricho de examinar o móvel, não que ela esperasse fazer ali alguma descoberta, mas a presença dele lhe
parecia estranha depois daquilo que Henry havia dito! De qualquer maneira, o nosso não a visitaria antes que ela
fosse sabedora do que ele continha. [...] Essa pequena porta interna a princípio resistiu, como tinha resistido a
porta exterior. Depois, como a primeira, cedeu, e Catherine viu no fundo da cavidade um rolo de papéis. Seus
joelhos tremeram, suas faces empalideceram. Com as mãos incertas, agarrou o precioso manuscrito. (Tinha, com
o primeiro olhar, discernido os caracteres de escritura.) Como Henry lhe havia dito, iria lê-lo antes de dormir.”
(p. 120-1)

60

desagradar o pai em vários momentos ilustra isso e a própria reação do General frente a
algumas situações corriqueiras é igualmente reveladora de seu caráter.
Catherine had no leisure for speech, being at once blushing, tying her gown, and
forming wise resolutions with the most violent dispatch. Miss Tilney gently hinted
her fear of being late; and in half a minute they ran downstairs together, in an alarm
not wholly unfounded, for General Tilney was pacing the drawing-room, his watch
in his hand, and having, on the very instant of their entering, pulled the bell with
violence, ordered "Dinner to be on table directly!"93

O medo de Eleonor de chegar atrasada ao jantar, a impaciência do General, a violência
com que toca o sino para chamar os criados e o tom autoritário de sua voz são evidências que
chamam a atenção da protagonista para o relacionamento distante e despótico que o general
tem com seus filhos. Isso, aliado a alguns detalhes que a heroína obtém do relacionamento
entre os pais de Eleonor e Henry, como o fato de que o General não gostava de fazer
caminhadas pelo mesmo lugar que sua esposa, ou ainda que ele não havia gostado de uma
pintura dela que havia encomendado, fazem com que Catherine suponha que ele não amava
Mrs. Tilney e imediatamente ela o associa aos vilões com os quais estava familiarizada.
[…] A portrait – very like – of a departed wife, not valued by the husband! He must
have been dreadfully cruel to her!
Catherine attempted no longer to hide from herself the nature of the feelings which,
in spite of all his attentions, he had previously excited; and what had been terror and
dislike before, was now absolute aversion. Yes, aversion! His cruelty to such a
charming woman made him odious to her. She had often read of such characters,
characters which Mr. Allen had been used to call unnatural and overdrawn; but here
was proof positive of the contrary.94

A lembrança do argumento de Mr. Allen de que os vilões góticos eram criaturas
improváveis e exageradas não é suficiente para que Catherine aplique o seu bom senso na
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Id. Ibid., p. 131. “Catherine, sem poder de proferir uma sílaba, corava, apertava o vestido e tomava sábias
resoluções. A senhorita Tilney exprimiu docemente sua crença de que estavam atrasadas. Em meio minuto
desceram a escada, e seus receios não eram de todo infudados, pois o general cruzava o salão, com o relógio na
mão. No momento que elas entraram, agitou uma campainha e ordenou: – Que o jantar seja posto imediatamente
na mesa.” (AN, 118)
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Id. Ibid., p. 145. “Argumento novo: um marido não liga importância [sic] ao retrato, muito parecido, de uma
esposa que morreu! Deve ter sido atrozmente cruel para com ela. Catherine não conseguia mais dissimular a
natureza dos sentimentos que lhe inspirava o general. O que, no principio, tinha sido uma prevenção instintiva,
tornava-se uma aversão. Sim, aversão! Tanta crueldade contra uma mulher tão encantadora tornava esse homem
odioso. Nos livros, havia encontrado caracteres desta espécie, caracteres como aqueles que o senhor Allen
costumava achar exagerados e contra a natureza, mas sem razão. Agora, ela possuía a prova positiva.” (AN, p.
128)
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avaliação do alcance da crueldade do General. Ao invés disso, ela acha nele a prova de que
era de fato Mr. Allen quem havia se equivocado.
Catherine passa, assim, a investigar a residência em busca de evidências que a
fizessem confirmar as suspeitas levantadas por ela de que o General teria sido responsável
pelo sofrimento e morte de sua própria esposa.
Catherine's blood ran cold with the horrid suggestions which naturally sprang from
these words. Could it be possible? Could Henry's father – ? And yet how many
were the examples to justify even the blackest suspicions! And, when she saw him in
the evening, while she worked with her friend, slowly pacing the drawing-room for
an hour together in silent thoughtfulness, with downcast eyes and contracted brow,
she felt secure from all possibility of wronging him. It was the air and attitude of a
Montoni! What could more plainly speak the gloomy workings of a mind not wholly
dead to every sense of humanity, in its fearful review of past scenes of guilt?
Unhappy man! And the anxiousness of her spirits directed her eyes towards his
figure so repeatedly, as to catch Miss Tilney's notice. "My father," she whispered,
"often walks about the room in this way; it is nothing unusual."95

Novamente, a garantia dada por Eleonor de que o comportamento do General, ao
caminhar pela sala, nada tinha de estranho, não basta para que Catherine coloque em questão
sua interpretação da cena. Ela o via com o ar e a atitude de um Montoni, adotando novamente
a ficção como lente para enxergar a realidade.
É com essa suspeita em sua mente que Catherine decide encontrar algum modo de
entrar nos aposentos da Mrs. Tilney em busca de alguma evidência que pudesse fazer com
que ela descobrisse a “verdade”. A heroína obviamente nada descobre, mas sua grande
surpresa é que, ao sair do quarto, ela se depara com Henry, o qual exige que ela explique sua
presença naquele lugar.
Ao compreender a idéia que Catherine fazia da morte de sua mãe, Henry
imediatamente corrige seu pensamento com uma dura argumentação.
"If I understand you rightly, you had formed a surmise of such horror as I have
hardly words to – Dear Miss Morland, consider the dreadful nature of the suspicions
you have entertained. What have you been judging from? Remember the country
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Id. Ibid., p. 150. “Catherine sentia calafrios, com as horríveis sugestões dessas palavras. Seria possível? Podia
o pai de Henry? … Enquanto isso as provas apareciam, corroborando as mais negras suposições. E, à noite,
enquanto ela trabalhava com sua amiga, viu o general passeando lentamente na sala, durante uma hora, com os
olhos baixos e as sobrancelhas cerradas. Era bem a atitude de um Montoni! Sem dúvida ele não se havia ainda
despojado de todo o sentimento humano e meditava amargamente à lembrança de seu crime. Infeliz homem! Sob
o império dessas especulações, a ansiosa Catherine levantou tantas vezes os olhos para ele, que a senhorita
Tilney percebeu: – Meu pai – disse ela a meia voz – costuma andar assim pela sala, é um hábito.” (AN, p. 132-3)
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and the age in which we live. Remember that we are English, that we are Christians.
Consult your own understanding, your own sense of the probable, your own
observation of what is passing around you. Does our education prepare us for such
atrocities? Do our laws connive at them? Could they be perpetrated without being
known, in a country like this, where social and literary intercourse is on such a
footing, where every man is surrounded by a neighbourhood of voluntary spies, and
where roads and newspapers lay everything open? Dearest Miss Morland, what
ideas have you been admitting?"96

Chamando a atenção para a época, o país e o estágio de desenvolvimento das
interações sociais e literárias, Henry estabelece um contraste entre o sistema de ficção gótica,
que se baseia em épocas e locais distantes e talvez até primitivas, e a probabilidade de que tais
eventos pudessem de fato acontecer num mundo real e civilizado. A crítica de Henry Tilney à
heroína é um momento crucial que desencadeia o seu processo de amadurecimento intelectual
e emocional e seu retorno à realidade. Essa mudança seria primordial no modo como ela teria
de lidar com dois eventos que se seguiriam: o descobrimento do verdadeiro caráter de sua
amiga Isabella Thorpe, a qual, após ter ficado noiva de James Morland, o troca pelo que ela
considerava uma união mais vantajosa com o irmão mais velho de Henry, e, finalmente, sua
expulsão repentina e inexplicada da abadia pelo General Tilney. A personagem é obrigada a
lidar com todos esses fatos quase que simultaneamente, mas para isso, uma repentina
mudança em seu comportamento já havia acontecido.
The visions of romance were over. Catherine was completely awakened. Henry's
address, short as it had been, had more thoroughly opened her eyes to the
extravagance of her late fancies than all their several disappointments had done. […]
Charming as were all Mrs. Radcliffe's works, and charming even as were the works of
all her imitators, it was not in them perhaps that human nature, at least in the
Midland counties of England, was to be looked for. Of the Alps and Pyrenees, with
their pine forests and their vices, they might give a faithful delineation; and Italy,
Switzerland, and the south of France might be as fruitful in horrors as they were
there represented. Catherine dared not doubt beyond her own country, and even of
that, if hard pressed, would have yielded the northern and western extremities. But
in the central part of England there was surely some security for the existence even of
a wife not beloved, in the laws of the land, and the manners of the age. Murder was
not tolerated, servants were not slaves, and neither poison nor sleeping potions to be
procured, like rhubarb, from every druggist. Among the Alps and Pyrenees,
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Id. Ibid., p. 159. “Caso o compreenda bem, suas suspeitas eram tão horrendas que mal consigo exprimí-las por
palavras... Cara senhorita Morland, que tinha na cabeça? Em que época e em que país crê então viver? Lembrese de que somos ingleses, somos cristãos. Consulte sua razão, sua experiência pessoal. Nossa educação nos
prepara para tais atrocidades? Não seriam elas conhecidas logo nesse país de estradas e de jornais? E as leis
ficariam inertes? Minha cara senhorita Morland, que idéias tem tido!” (AN, p. 140)
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perhaps, there were no mixed characters. There, such as were not as spotless as an
angel might have the dispositions of a fiend. But in England it was not so; among the
English, she believed, in their hearts and habits, there was a general though unequal
mixture of good and bad. […] Her mind made up on these several points, and her
resolution formed, of always judging and acting in future with the greatest good
sense, she had nothing to do but to forgive herself and be happier than ever; and the
lenient hand of time did much for her by insensible gradations in the course of
another day.97

Catherine deixa de vestir as lentes distorcidas da ficção, passa a refutar as idéias que
não levassem em consideração apenas aquilo que lhe era familiar e reflete sobre a
improbabilidade de que suas suspeitas fossem factíveis na realidade. Curiosamente, aqui,
entretanto, um elemento comum aos romances do estilo de Radcliffe emerge em meio à cura
das ilusões de Catherine: o contraste já mencionado entre as ameaças estrangeiras e a
segurança do lar, a Inglaterra.
O narrador, entretanto, volta a fazer uma defesa de sua heroína, ao explicar o motivo
de sua expulsão da abadia. O General, enganado por John Thorpe sobre a real condição
financeira da heroína, descobre que de fato ela não é uma rica herdeira como ele a supunha. A
união dela com Henry passa a ser temida, ao invés de desejada, e ele cuida para que ela seja
retirada de sua casa o mais rápido possível.
I leave it to my reader's sagacity to determine how much of all this it was possible for
Henry to communicate at this time to Catherine, how much of it he could have learnt
from his father, in what points his own conjectures might assist him, and what
portion must yet remain to be told in a letter from James. I have united for their case
what they must divide for mine. Catherine, at any rate, heard enough to feel that in
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Id. Ibid., p. 159-61. “Acabaram as suas visões romanescas. Catherine despertara por completo. As palavras
breves de Henry tinham aberto mais os seus olhos para a extravagância de suas fantasias do que todos os seus
outros desapontamentos. [...] Por apaixonantes que fossem as obras da senhora Radcliffe e mesmo as de seus
imitadores, não era nelas que se deveria procurar a natureza humana, pelo menos a dos condados do centro da
Inglaterra. Talvez elas dessem uma imagem fiel dos Alpes e dos Pireneus, com as suas florestas de pinheiros e as
perversidades; e talvez na Itália, Suíça e França meridional fossem habituais os horrores narrados em seus livros.
Catherine não ousava duvidar que tais coisas pudessem ocorrer além de seu país, e mesmo nele, se a
pressionassem – elas seriam possíveis no Norte e no Oeste. Mas, no Centro da Inglaterra, tanto as leis como os
costumes garantiam, certamente, a existência de uma esposa desamada. O assassínio não era tolerado, os criados
não eram escravos, e venenos e narcóticos não eram vendidos nas farmácias como se fossem alfazema. Talvez
nos Alpes e Pireneus houvesse pessoas tão perversas. Lá, quem não fosse puro como um anjo seria um demônio.
Mas na Inglaterra não era assim. Entre os ingleses – ela acreditava – nos seus corações e hábitos, havia uma
generalizada, embora desigual, mistura de bondade e maldade. [...] Fixado seu espírito nesses pontos, e firmada a
sua resolução de sempre julgar e agir no futuro com o maior bom senso possível, ela nada mais tinha a fazer a
não ser perdoar-se a si mesma e ser mais feliz do que nunca. E, nas insensíveis gradações do fluir do dia
seguinte.” (AN, p. 142)
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suspecting General Tilney of either murdering or shutting up his wife, she had
scarcely sinned against his character, or magnified his cruelty.98

Deixando ao leitor a tarefa de completar as lacunas dos acontecimentos, o narrador
argumenta que Catherine não erra de todo na avaliação da personalidade do General somente
porque o associa à ficção. Há a sugestão de que, mesmo não sendo ele um assassino, um
caráter ruim e cruel é um elemento de vilania tão perigoso na sociedade quanto na ficção.
Atitudes como as dos gananciosos e aproveitadores John e Isabella Thorpe, ou ainda como as
do General Tilney, cuja verdadeira tirania reside no modo autoritário e desrespeitoso com o
qual trata seus familiares e a própria Catherine, refletem que a vida social apresenta perigos
suficientes para o enredo de romances, não sendo necessário recorrer a elementos fantásticos,
sobrenaturais ou exóticos para contar uma história de ficção. O que é curioso sobre essa
revelação é que ela é capaz de produzir uma inversão na ironia dos fatos contra a moralidade
pregada por Henry no momento em que ele encontra Catherine saindo do quarto de sua mãe.
A heroína ingênua que troca a realidade pela ilusão acaba, no final, acertando de uma certa
maneira no julgamento que faz sobre o pai do herói, que, apesar de ser também inglês, cristão
e educado, elementos exaltados pelo herói no momento de seu discurso, age de má-fé e por
interesse, não demonstrando o menor sinal de civilidade para com Catherine, sua convidada e
hóspede, e deixando-a sem uma explicação sobre o motivo de sua expulsão e sem ter como
voltar para casa.
Assim, não é apenas Henry que ajuda Catherine a atingir um nível maior de
racionalidade e desenvolvimento intelectual, mas também Catherine contribui para elucidar
um ponto em que o herói também havia se equivocado. A contribuição mútua para o
melhoramento da compreensão do mundo não só é um ponto comum presente em toda a obra
da autora, mas é também um elemento essencial para que haja o encontro romântico final das
personagens. Assim, não é só a heroína austeniana que aprende e chega a um nível maior de
maturidade no término de seus romances. O mesmo ocorre com os heróis com quem se
casam.
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Id. Ibid., p. 201. “Deixo à sagacidade de meu leitor o cuidado de determinar o que pôde ser imediatamente
comunicado a Catherine, o que o general disse a Henry, o que ele deve ter pensado para ver claramente a
situação e o que foi ulteriormente conhecido por uma carta de James. Grupei os fatos para a comodidade do
leitor. Que ele os julgue por mim. De qualquer maneira, Catherine não sabia nada ainda. Com ela pode-se
concordar: quando ela supôs o general assassino ou seqüestrador de sua esposa, havia apenas forçado seu caráter
e exagerado sua crueldade.” (p. 174)
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Em Northanger Abbey, ao nos revelar o amadurecimento de Catherine, Jane Austen
também incita o leitor a considerar o que é importante e o que é desprezível tanto no
comportamento humano como na leitura de ficção. E ao domesticar o enredo do romance
gótico através de uma paródia, ela defende tanto o gênero quanto o faz no momento em que
assume que sua personagem será, sim, uma leitora de romances e adota uma atitude diferente
das demais escritoras da época. Northanger Abbey torna evidente que a leitura de romances
pode ser uma forma de aprendizado tanto quanto qualquer outro gênero literário e o faz tanto
através do exemplo de sua personagem, quanto na atuação direta do conteúdo transmitido ao
leitor. Catherine não lê mal os livros e as situações porque lê romances. Ela o faz
simplesmente porque não é uma leitora. Mal orientada, Catherine não gostava de ler e não era
incentivada a fazê-lo. Quando finalmente o romance entra em sua vida, não é o enredo, mas o
despreparo da heroína que a levará aos excessos de sua imaginação. E, ainda que por via
indireta, o romance terá uma utilidade na educação de Catherine, que não poderia ser exercida
nem pela História, nem pelo Spectator, nem por Milton ou Pope. Através do romance gótico,
Catherine passa a ver o mundo de uma outra maneira. Embora esse modo seja distorcido pela
ficção, ele é capaz de proporcionar-lhe algo além das limitações impostas por sua vida em
Fullerton, sua residência. Sua relação com esse tipo de ficção a fará tomar consciência de suas
próprias limitações e ignorância. Com Northanger Abbey, Jane Austen demonstra que a
ficção pode ser tão verdadeira, genuína e educativa quanto qualquer outro gênero literário tido
como respeitável.
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2. Fanny Price: um modelo de leitora
“He knew her to be clever, to have a quick
apprehension as well as good sense, and a fondness
for reading, which, properly directed, must be an
education in itself.”99

(Jane Austen, Mansfield Park)
A chegada de Fanny Price a Mansfield Park, residência da família de Sir Thomas
Bertram e Lady Bertram, sua tia materna, é marcada pelo medo da menina de 10 anos, frente
à opulência da mansão, e pela solidariedade do primo Edmund. Da pobreza de sua vida
pregressa, Fanny trazia somente algumas habilidades: a de ler, escrever e bordar. A ignorância
da heroína é imediatamente destacada pelas primas, Maria e Julia Bertram, cuja educação
tradicional já as havia ensinado nomes de rios, ilhas, países, além da música e da pintura,
dotes desejáveis nas mulheres educadas da época:
Fanny could read, work, and write, but she had been taught nothing more; and as her
cousins found her ignorant of many things with which they had been long familiar,
they thought her prodigiously stupid, and for the first two or three weeks were
continually bringing some fresh report of it into the drawing-room. “Dear mama,
only think, my cousin cannot put the map of Europe together— or my cousin cannot
tell the principal rivers in Russia— or, she never heard of Asia Minor—or she does
not know the difference between water-colours and crayons!—How strange!—Did
you ever hear anything so stupid?”100

O mundo no qual Fanny passa a viver a partir de sua chegada é o de uma alta
burguesia culta, para o qual ela será preparada também através de uma educação formal, já
que, assim como suas primas, ela passaria a ser ensinada por Miss Lee, a governanta, mas é
principalmente Edmund Bertram que percebe no seu gosto pela leitura um potencial de
exploração de uma de suas poucas habilidades – a de saber ler – para “assisti-la no
99

Austen, Jane, Mansfield Park, edited by Margaret Drabble. New York: Signet Classic, 1996. p. 38. “Edmund
percebeu que ela era inteligente e que tinha não só muita facilidade de apreensão como bom senso e inclinação
para a leitura, que, dirigida adequadamente, por si só constituiria uma instrução.” (MP, p. 20)
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Id. Ibid. p. 35. “Fanny sabia ler, trabalhar e escrever, mas não lhe ensinaram nada mais; e quando as primas
descobriram quão ignorante ela era acerca de cousas que lhes eram há longo tempo familiares, acharam-na
prodigiosamente estúpida e durante as duas ou três primeiras semanas não cessavam de trazer à sala de visitas
novos comentários sobre a pouca instrução da prima. – Imagina, mamãe, que nossa prima não sabe dizer nem os
principais rios da Rússia – ou ela nunca ouviu falar da Ásia Menor – ou ela não sabe distinguir aquarela de
desenho a carvão. Que cousa estranha! – Já se viu alguém mais estúpida, tia Norris?” (MP, p. 16)
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aprimoramento de sua mente e na extensão de seus prazeres”. Assim, ele não só passa a
recomendar-lhe livros, mas também a discuti-los com ela, atuando como o mediador entre a
heroína, proveniente de uma classe social inferior e com meios limitados, e a cultura da classe
dominante. É justamente esta mediação que permitirá que ele possa se casar com Fanny no
desfecho do romance – apesar de sua paixão por Mary Crawford permear quase toda a
narrativa –, momento em que podemos observar que os obstáculos da diferença entre camadas
sociais são aparentemente deixados em segundo plano em nome de um afeto que é orientado
pelo desenvolvimento intelectual de Fanny, pelo qual ele mesmo teria sido responsável.
With such a regard for her, indeed, as his had long been, a regard founded on the
most endearing claims of innocence and helplessness, and completed by every
recommendation of growing worth, what could be more natural than the change?
Loving, guiding, protecting her, as he had been doing ever since her being ten years
old, her mind in so great a degree formed by his care, and her comfort depending on
his kindness, an object to him of such close and peculiar interest, dearer by all his
own importance with her than any one else at Mansfield, what was there now to add,
but that he should learn to prefer soft light eyes to sparkling dark ones.”101

A visão de Edmund sobre a leitura como uma forma de desenvolvimento da mente
corresponde ao que Alan Richardson aponta como um aspecto chave do projeto romântico:
[T]he literary portrayal of an individualized, developing, psychologized self,
supporting by revealing anecdotes or epiphanic moments, became a key aspect of the
Romantic project. (…) writers of the period produced representative models for the
psychic development founded on (in Clifford Siskin’s phrase) ‘the Romantic
redefinition of the self as a mind that grows’.”102

Ao contrário do que acontece nos três romances da primeira fase da autora, nos quais,
já no início da narrativa, as heroínas incidem em um erro de julgamento a partir do qual as
ações são desenvolvidas até que atinjam o momento da revelação e possam reparar seus erros
101

Id. Ibid., p. 406. “Amando, – guiando-a, protegendo-a, como ele o fazia desde que Fanny tinha dez anos de
idade, com o espírito em tão grande parte formado graças aos cuidados dele, seu consolo dependendo da
bondade do primo, constituindo para ele um objeto de tão cerrado e singular interesse, mais querido por essa
importância pessoal perante ela do que qualquer outra pessoa em Mansfield, não será preciso acrescentar senão
que ele precisara apenas aprender a preferir uns olhos meigos claros a outros olhos de cor escura e ardente”.
(MP, p. 474).
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Richardson, Alan. “School Time”. In: Literature, Education and Romanticism: reading as a social practice,
1780-1832. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 62. “A representação literária de um eu
individualizado, em desenvolvimento, psicologizado, sustentada por casos reveladores e momentos epifânicos,
tornou-se um aspecto chave do projeto romântico. [...] escritores do período produziram modelos representativos
para o desenvolvimento psíquico fundados na (nas palavras de Clifford Sinkin) ‘redefinição romântica do eu
como uma mente que cresce’.”
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através de uma mudança de conduta, em Mansfield Park, nós, leitores, não acompanhamos o
processo de desenvolvimento da mente da protagonista, mas logo após sermos informados de
que suas leituras e seu gosto são orientados pelo primo, há um salto de cinco anos na narrativa
e já somos reapresentados a uma heroína cuja mente, se não está ainda totalmente formada, é
capaz, embora timidamente, de ter suas próprias opiniões, avaliar as situações e fazer seus
próprios julgamentos. Um exemplo disto é que, quando ela se vê ameaçada de ter que deixar
Mansfield Park para morar com sua outra tia, Mrs. Norris, Edmund tenta consolá-la dizendo
que Mrs. Norris poderia educá-la melhor do que Lady Bertram e que ela ainda teria total
acesso às pessoas, aos cavalos e à biblioteca, do que Fanny, ainda que hesitantemente,
discorda:
“I cannot see things as you do; but I ought to believe you to be right rather than
myself, and I am very much obliged to you for trying to reconcile me to what must
be. If I could suppose my aunt really to care for me, it would be delightful to feel
myself of consequence to anybody. Here, I know, I am of none, and yet I love the
place so well.”103

Entre as poucas passagens em que a orientação de Edmund é exposta mais
abertamente a nós, leitores, uma merece destaque especial: a da visita do grupo de jovens de
Mansfield à capela de Sotherton, a antiga propriedade do período elisabetano herdada por Mr.
Rushworth, o pretendente e futuro marido de Maria Bertram, durante a qual Fanny se diz
desapontada pelo lugar, porque este não correspondia à expectativa que ela tinha com relação
a uma capela:
They entered. Fanny’s imagination had prepared her for something grander than a
mere spacious, oblong room, fitted up for the purpose of devotion: with nothing
more striking or more solemn than the profusion of mahogany, and the crimson
velvet cushions appearing over the ledge of the family gallery above. “I am
disappointed,” said she, in a low voice, to Edmund. “This is not my idea of a chapel.
There is nothing awful here, nothing melancholy, nothing grand. Here are no aisles,
no arches, no inscriptions, no banners. No banners, cousin, to be ‘blown by the night
wind of heaven.’ No signs that a ‘Scottish monarch sleeps below.’”
“You forget, Fanny, how lately all this has been built, and for how confined a
purpose, compared with the old chapels of castles and monasteries. It was only for
the private use of the family. They have been buried, I suppose, in the parish church.
There you must look for the banners and the achievements.”
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Austen, J. Op. cit., p. 42. “Não posso ver as cousas como você vê; no entanto devo acrescentar que tem mais
razão do que eu e agradeço muito o seu esforço para me reconciliar com o que tem que ser. Se eu pudesse
acreditar que minha tia realmente se interessa por mim, seria um prazer sentir-me útil a alguém. Aqui, eu sei que
não sou de utilidade a ninguém e mesmo assim, sou tão apegada a esse meio.” (MP, p. 25)
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“It was foolish of me not to think of all that; but I am disappointed.” 104

Por trás da ação de Edmund em corrigir Fanny e trazê-la à razão, está representada
uma visão do aprendizado – e por extensão, a leitura – sem orientação como algo perigoso, a
qual, conforme argumenta Richardson105, era partilhada por autores como Jane Austen e
Walter Scott, numa oposição à concepção de educação dos romancistas jacobinos106, cujos
heróis, em grande parte autodidatas, refletiam a crença na formação do indivíduo como
resultado da experiência subjetiva, e no aprendizado como algo que ocorreria de modo natural
através de seus erros e acertos. Em um exemplo claro desta oposição, temos a heroína de
Mary Wollstonecraft, em Mary, A Fiction (1788), que, após ter sido ensinada a ler por uma
criada, “aprende a pensar” através das obras que ela escolhe sozinha na biblioteca:
An old house-keeper told her stories, read to her, and, at last, taught her to read. Her
mother talked of enquiring for a governess when her health would permit; and, in the
interim desired her own maid to teach her French. As she had learned to read, she
perused with avidity every book that came in her way. Neglected in every respect,
and left to the operations of her own mind, she considered every thing that came
under her inspection, and learned to think.107
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Id. Ibid., p. 90. Meu grifo. “Entraram. A imaginação de Fanny tinha-a preparado para encontrar uma cousa
mais imponente do que aquela sala pouco espaçosa, oblonga, adaptada para a prática de devoção; sem nenhuma
cousa de mais notável ou mais solene a não ser a profusão de mognos e as almofadas de veludo carmezim que
apareciam sobre a borda da galeria da família. – Estou desapontada, disse ela em voz baixa para Edmund. Essa
não é a idéia que eu fazia de uma capela. Não há nada aqui que seja imponente, nada melancólico, nada
grandioso. Não vejo alas, nem abóbadas, nem inscrições, nem estandartes. Nem estandartes, meu primo, para
serem “soprados pelo vento da noite celeste”. Nem sinal de que “um monarca escocês jaz ali.
– Você se esquece, Fanny, de que tudo isto foi construído muito recentemente e para fim muito limitado, em
comparação com as antigas capelas dos castelos e mosteiros. Foi feito para uso da família, apenas. Os mortos
estão enterrados, suponho, na igreja da paróquia. Lá é eu você deve procurar os estandartes e brasões.
– Foi tolice minha não ter pensado nisto; mas estou desapontada”. (MP, p. 74-5) As duas citações feitas por
Fanny são do poema épico “The Lay of the Last Minstrel” de Walter Scott. A primeira refere-se à estrofe X do
Segundo Canto (“Full many a scutcheon and banner riven,/Shook to the cold night-wind of heaven,/Around the
screened altar's pale”), e a segunda, à estrofe XII do Segundo Canto (“They sate them down on a marble
stone,/(A Scottish monarch slept below;)). Texto completo do poema disponível em:
http://www.theotherpages.org/poems/minstrel.html, acessado em 09 de janeiro de 2005.
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Richardson, Alan. op. cit., “Coda: Nature, Education and the Child’s Freedom”. p. 104.
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No final do século XVIII, surge na Inglaterra um movimento dentro do romance formado por autores prórevolucionários que, influenciados pelos ideais da Revolução Francesa e o pensamento de Hume, foram
chamados de jacobinos, em alusão ao partido jacobino francês, que estava à frente do movimento revolucionário
na França.
107

Wollstonecraft,
Mary,
Mary,
A
Fiction.
Texto
completo
disponível
em
http://www.blackmask.com/books61c/marywoll.htm, acessado em 28 de dezembro de 2004. “Uma velha
empregada contava histórias e lia para ela e, finalmente, ensinou-a a ler. Sua mãe falava em contratar uma
governanta quando sua saúde o permitisse e, nesse ínterim, queria que sua própria camareira a ensinasse francês.
Quando aprendeu a ler, Mary estudava com avidez cada livro que aparecia em seu caminho. Negligenciada em
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No decorrer de sua curta narrativa, além de citar as obras, Wollstonecraft também
descreve positivamente o modo como estas leituras vão moldando o caráter da personagem:
She read Butler's Analogy, and some other authors: and these researches made her a
Christian from conviction, and she learned charity, particularly with respect to
sectaries; saw that apparently good and solid arguments might take their rise from
different points of view; and she rejoiced to find that those she should not concur
with had some reason on their side.108

Por outro lado, em Waverley (1814), Walter Scott mostra como o programa de leitura
aleatório e sem orientação do herói leva-o a excessos românticos que são curados apenas por
uma experiência difícil e quase fatal109. Em Sense and Sensibility [Razão e Sensibilidade]
(1811), Austen também cria uma protagonista,
Marianne Dashwood, cujos excessos provocados
pela leitura de romances sentimentais colocam sua
vida em risco quando suas ilusões românticas são
frustradas pela rejeição do homem que ama.
Embora mais sutilmente do que em
Northanger Abbey e Sense and Sensibility, o
episódio da visita à capela de Sotherton citado
acima faz ressurgir em Mansfield Park este debate
sobre os efeitos da leitura na imaginação das
mulheres, já que Fanny incorre em erro de
julgamento, porque sua imaginação é influenciada
pela leitura do poema de Walter Scott, The Lay of
the Last Minstrel, num momento em que ela é ainda
uma leitora em “amadurecimento”.
Porém, não sendo os efeitos da leitura de

Ilustração de um catálogo de moda
do Ackernann’s Repository datado de
maio de 1822. Mulher num vestido
para o dia, usado na execução de
tarefas domésticas, lê junto a uma
escrivaninha.

ficção na imaginação do leitor uma questão central na relação entre a leitura e
todos os aspectos e deixada ao funcionamento de sua própria mente, ela refletia sobre cada coisa que
inspecionava e assim aprendeu a pensar.”
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Id. Ibid. “Ela leu o Analogy de Butler e alguns outros autores e esses estudos a tornaram cristã por convicção.
E ela aprendeu a caridade, principalmente para com os sectários, percebeu que argumentos aparentemente bons e
sólidos podem surgir de diferentes pontos de vista e alegrou-se ao descobrir que aqueles com quem ela
discordava tinham alguma razão também.
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Richardson, A., Op. cit. “Childhood, Education and Power”. p. 8.
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desenvolvimento intelectual em Mansfield Park, este é o único momento em que o assunto
vem explicitamente à tona neste romance. Na realidade, a passagem parece mais reforçar a
importância do papel de Edmund na formação moral e na educação da prima, implicando que
os perigos que a leitura representaria para as mulheres, conforme já discutimos, não estariam,
para Jane Austen, relacionados ao gênero, mas sim ao modo como se lê e à falta de orientação
do leitor, já que Fanny nem sequer é representada como uma leitora de romances.
Para investigarmos melhor esta questão, devemos inicialmente responder às seguintes
perguntas: o que liam, então, Fanny e as demais personagens de Mansfield Park? Que livros
estavam disponíveis a elas e de que modo elas se apropriam destes textos?
Gêneros e autores diversos são nominalmente citados ou surgem através de alusão,
demonstrando, muitas vezes, a internalização e o domínio total dos textos pelas personagens,
o que retrata um universo de personagens eruditas e instruídas, onde a cultura escrita exerce
um papel central.
Em se tratando de Fanny, já comentamos seu gosto pelos poemas épicos de Walter
Scott. O mesmo poema citado anteriormente, The Lay of the Last Minstrel, reaparecerá em
uma outra alusão em forma de discurso indireto livre quando, num momento posterior da
narrativa, a personagem retira-se do baile que é oferecido a ela pelo tio, para apresentá-la à
sociedade:
Shortly afterward, Sir Thomas was again interfering a little with her inclination, by
advising her to go immediately to bed. “Advise” was his word, but it was the advice
of absolute power, and she had only to rise, and, with Mr. Crawford’s very cordial
adieus, pass quietly away; stopping at the entrance-door, like the Lady of Branxholm
Hall, “one moment and no more,” to view the happy scene, and take a last look at the
five or six determined couple who were still hard at work; and then, creeping slowly
up the principal staircase, pursued by the ceaseless country-dance, feverish with
hopes and fears, soup and negus, sore-footed and fatigued, restless and agitated, yet
feeling, in spite of everything, that a ball was indeed delightful.110
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Austen, J., Op. cit., p. 249. Meu grifo. “Logo depois Sir Thomas novamente interferiu um pouco na sua
vontade, aconselhando-a a ir deitar-se imediatamente. ‘Conselho’ foi a palavra que usou, mas foi um conselho
indiscutível e ela não pôde senão levantar-se e, com o adeus muito cordial de Mr. Crawford, saiu mansamente,
parou na porta do salão como a Lady de Branxholm Hall, ‘um momento só e nada mais’, para observar o cenário
festivo e lançar um último olhar a cinco ou seis pares determinados, que continuavam dançando; então subiu
vagarosamente a escada principal, perseguida pela infindável contradança, cheia de esperanças e receios,
fatigada, com os pés doloridos, inquieta e agitada, mas achando, apesar de tudo, que um baile era na verdade um
encanto.” (MP, p. 278). A alusão se refere à estrofe XX do Primeiro Canto do poema de Scott: “The Ladye
forgot her purpose high/One moment and no more;/One moment gazed with a mother's eye, /As she paused at
the arched door:/Then from amid the armed train,/She called to her William of Deloraine.”
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Outro poeta favorito da personagem é William Cowper, cuja presença freqüente nos
romances de Jane Austen reflete uma predileção da própria autora111. Cowper foi um dos
poetas mais lidos de sua época e sua poesia tratava das alegrias e tristezas da vida cotidiana e
da natureza. Em Mansfield Park, seus poemas são citados em dois momentos. No primeiro, a
protagonista está acompanhando silenciosamente uma conversa sobre as reformas que Mr.
Rushworth pretende fazer em Sotherton, durante a qual ele manifesta a vontade de derrubar
uma alameda que liga a ala oeste da casa ao topo de um monte. Chocada pelo destino que
Rushworth pretendia dar às árvores, Fanny cita um trecho do poema The Sofa, dizendo a
Edmund:
Cut down an avenue! What a pity! Does it not make you think of Cowper? ‘Ye
fallen avenues, once more I mourn your fate unmerited.’112

No segundo, já há meses em Portsmouth e impaciente pela volta para Mansfield Park,
a personagem pensa ininterruptamente em versos de Tirocinium:
Her eagerness, her impatience, her longings to be with them, were such as to bring a
line or two of Cowper’s Tirocinium for ever before her. “With what intense desire
she wants her home,” was continually on her tongue, as the truest description of a
yearning which she could not suppose any schoolboy’s bosom to feel more keenly.113

Tanto nas alusões a Scott quanto nas citações de Cowper, para Fanny a poesia é um
veículo para exteriorizar emoções associadas ao espaço – a decepção com a capela de
Sotherton e a tristeza pela natureza diante da possibilidade de destruição de uma de suas
alamedas, os sentimentos confusos de euforia, medo e cansaço ao se retirar do salão do baile,
a saudade de Mansfield Park –, em momentos de evidentes manifestações da sua
sensibilidade.
111

Além de Mansfield Park, Jane Austen também faz citações a Cowper em Sense and Sensibility, Emma e
Sanditon. Evidências de que a autora lia e apreciava William Cowper podem ser encontradas em suas cartas
datadas de 25 de novembro de 1798, 18 de dezembro de 1798, 08 de fevereiro de 1807 e 03 de novembro de
1813. Ver Austen, Jane. Jane Austen’s Letters, edited by Deirdre Le Faye. Oxford: Oxford University Press,
1997.
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Id., Mansfield Park, edited by Margaret Drabble. New York: Signet Classic, 1996. p. 66. “– Derrubar uma
alameda! Que pena! Não lhe faz lembrar de Cowper? – O’ alamedas decadentes, mais uma vez choro o vosso
destino imerecido.” (MP, p. 55)
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Id. Ibid. p. 373. “Seu ardor, sua impaciência, seus anelos por estar junto deles, trazia-lhe constantemente aos
lábios uma linha ou duas do Cowper’s Tirocinium: ‘Com que intenso desejo aspirava ela ao seu lar’, murmurava
constantemente; e Fanny não podia imaginar que nenhum coração de colegial pudesse sentir melhor que o seu a
profunda veracidade daquela descrição. (MP, p. 432)
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Já para Mary Crawford,
sua antagonista no amor de
Edmund, a poesia é usada com
um propósito diferente. Quando
se

torna

óbvio

a

todos,

particularmente para ela própria
e sua irmã, Mrs. Grant, que
Maria

Bertram

e

Henry

Crawford estão interessados
Moças em tarefas domésticas. Gravura de John Harden datada do
início do século XIX.

um

no

outro

apesar

do

compromisso que Maria assumira com Rushworth, Mary critica Maria por “brincar” com seu
noivo, sendo ele um homem de tantas posses, valor único pelo qual ela julga os
relacionamentos amorosos. As duas irmãs concordam que somente o retorno de Sir Thomas,
que há muito estava ausente numa viagem de negócios para a Antígua, poderia resolver a
situação, já que faltava ao grupo o tão necessário bom senso e autoridade patriarcal. A opinião
de Mary é expressa através de uma paródia que ela mesma faz ao poema A Pipe of Tobacco
de Hawkins Browne:
“Sir Thomas is to achieve many mighty things when he comes home,” said Mary,
after a pause. “Do you remember Hawkins Browne’s ‘Address to Tobacco,’ in
imitation of Pope?—
Blest leaf! whose aromatic gales dispense
To Templars modesty, to Parsons sense.
I will parody them:
Blest Knight! whose dictatorial looks dispense
To Children affluence, to Rushworth sense.”114

Mary utiliza-se da poesia para ironizar de modo tosco uma situação extremamente
delicada que envolvia complexas relações sociais e afetivas. Conforme argumenta
Hutchinson115, paródias grosseiras cujo propósito é o deboche funcionam no texto como uma
114

Id. ibid. p. 151. “ – Sir Thomas vai fazer grandes cousas quando voltar para casa, disse Mary depois de um
intervalo. Você se lembra do ‘Address to Tobacco’, de Hawkins Brawne [sic], na imitação de Pope”
Blest leaf! whose aromatic gales dispense
To Templars modesty, to Parsons sense
Eu faço a seguinte paródia:
Blest Knight! whose dictatorial looks dispense
To Children affluence, to Rushworth sense.” (MP, p. 160-1)
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Hutchinson, Peter. Games Authors Play. London & New York: Methuen. 1983. p. 92.

74

forma de crítica ao seu emissor. Em contraste com a sensibilidade mostrada por Fanny, Mary
adota uma postura de frieza e distanciamento para com o mundo que a rodeia. Seus interesses
são sempre materiais e o modo como encara o triângulo amoroso formado por Rushworth,
Maria e Henry, seu irmão, denota uma certa leviandade por parte da personagem, que seria
confirmada por suas atitudes no decorrer de toda a narrativa.
Além disto, o modo diferente de apropriar-se do texto poético pelas duas personagens
reforça a idéia de que é o leitor que dá o sentido ao texto, a partir de seus referenciais e
valores, independentemente do gênero. Outro argumento a favor disto é o fato de que Fanny
não expressa sua sensibilidade somente através do lirismo, mas o faz também através da prosa
de ficção, quando usa The History of Rasselas: prince of Abyssinia (1759) de Samuel Johnson
como fonte para um trocadilho ao comparar Mansfield Park e a casa de seus pais em
Portsmouth. A alusão é feita novamente em forma de discurso indireto livre:
In a review of the two houses, as they appeared to her before the end of a week,
Fanny was tempted to apply to them Dr. Johnson’s celebrated judgment as to
matrimony and celibacy, and say, that though Mansfield Park might have some
pains, Portsmouth could have no pleasures116.

Pearson117 afirma que, como as mulheres eram geralmente consideradas mais sensíveis
e imaginativas que os homens, a poesia pode ter exercido um papel importante na construção
da feminilidade. A escritora Hester Chapone118 recomendava poesia para as jovens para
treinar a imaginação, a qual, quando devidamente cultivada, representaria tudo o que havia de
mais elegante na sociedade. Porém, sendo a imaginação feminina um tabu para o período,
como já comentamos, havia ainda aqueles que a associassem à insanidade e à sexualidade, ou
ainda a vissem como um obstáculo para que as mulheres adquirissem mais racionalidade. Se a
poesia era expressão da sensibilidade feminina, na ficção, um modo de estabelecer seu
equilíbrio com a razão na busca por um leitor ideal seria combiná-la com alguma outra leitura
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Austen, J., Op. cit., p. 342. “Passando em revista as duas casas, como elas lhe pareciam antes do fim de uma
semana, Fanny foi tentada a lhes aplicar o célebre julgamento do Dr. Johnson sobre o matrimônio e celibato e a
dizer que, embora Mansfield Park tivesse seus sofrimentos, Portsmouth não poderia oferecer nenhum prazer.” (p.
390). Alusão ao seguinte trecho de Rasselas: "Marriage has many pains, but celibacy has no pleasures." Texto
completo disponível em http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Texts/rasselas.html , acessado em 20 de dezembro
de 2004.
117

Pearson, J. op. cit. “What should girls and women read”. p. 57.
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Apud. Pearson, 2000, loc. cit.
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mais factual, como a de história, por exemplo, o que se verifica com Fanny, que, além da
poesia, tem um gosto especial pela biografia:
Susan had read nothing, and Fanny longed to give her a share in her own first
pleasures, and inspire a taste for the biography and poetry which she delighted in
herself.119

Num outro exemplo de leitura não-ficcional, descobrimos que Fanny lê ainda
literatura de viagens e periódicos através de uma passagem em que Edmund a procura para
conversarem e a encontra lendo no East Room, uma das salas da residência que era reservada
para seu uso pessoal:
You, in the meanwhile, will be taking a trip into China, I suppose. How does Lord
Macartney go on?”—opening a volume on the table and then taking up some others.
“And here are Crabbe’s Tales, and the Idler, at hand to relieve you, if you tire of your
great book. I admire your little establishment exceedingly; and as soon as I am gone,
you will empty your head of all this nonsense of acting, and sit comfortably down to
your table.120

Como podemos observar, ao elogiar o “empreendimento” de Fanny, Edmund faz uma
distinção entre a leitura para informação e a leitura para o lazer. O grande livro de Lord
Macartney a que Edmund se refere é o Journal of the Embassy to China (1807), escrito pelo
lorde inglês durante uma missão diplomática para a qual foi enviado à China, em visita ao
imperador Chien-Lung. Fora da ficção, periódicos voltados para as mulheres também
incentivam este tipo de leitura, publicando-as em séries, e o próprio livro de Macartney foi
veiculado através das páginas da Lady’s Magazine a partir de 1798. O motivo estava
novamente relacionado com o comportamento feminino, conforme explica Pearson121, já que
se pensava que este tipo de literatura proporcionaria às mulheres prazer e desenvolvimento,
sem incitar-lhes fortes paixões. Além disto, estes textos incentivavam o anglocentrismo, já
que contrapunham o mundo civilizado inglês com um outro apresentado como não civilizado
e erotizado, ao qual o explorador levaria “a cultura”:
119

Austen, J. Op. cit., p. 347. “Susan nunca tinha lido nada e Fanny encontrou grande alegria em fazê-la
compartilhar de seus próprio prazer e lhe inspirar o gosto pelas bibliografias e poesias que tanto a deliciavam.
(MP, p. 396).
120

Id. Ibid., p. 147. “Neste interim você está viajando pela China. Como vai indo Lord Macartney? (abriu um
volume de cima da mesa e depois vários outros). E aqui temos ‘Tales’ e ‘The Idler’ de Crabbe, para socorrer
quando se cansar de seu grande livro. Admiro imensamente o seu pequeno retiro; e logo que eu sair, você varrerá
da sua cabeça toda essa tolice de representação e se sentará confortavelmente na sua escrivaninha. (p. 155).
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Pearson, op. cit., p. 55.
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[D]espite this anglocentric, androcentric agenda, the ready acceptance of travels as a
key element in women’s reading is surprising, since they seem to constitute a classic
example of reading as escapism.[...]122

As outras duas obras que Edmund acha na coleção de Fanny para “aliviá-la quando se
cansar de seu grande livro” são as narrativas em verso do Tales (1812) de George Crabbe123 e
os ensaios do The Idler (1758-60).
A obra de Crabbe
privilegia a observação
do

mundo

cotidiano,

mostrando um realismo
social e psicológico, que
estava mais associado ao
romance do que à poesia,
o que lhe rendeu fortes
críticas de alguns de seus
contemporâneos,
Wordsworth,

como
que

Jovem lendo. Gravura de John Harden datada do início do século XIX.

questionava: “After all, if the Picture were true to nature, what claim would it have to be
called Poetry?” 124. Seus poemas dependiam mais de um contexto de valores e percepções
sociais compartilhadas do que da estrutura imaginária criada pelo poeta, apresentando uma
visão não idealizada do campo e da natureza, e aliando a moralidade a uma observação íntima
das vidas ali descritas125. As histórias de Tales são construídas com um humor ácido, porém
profundo, e grande parte delas têm a mesma estrutura, iniciando num período de
122

Id. Ibid., p. 56-7. “Apesar de sua agenda anglocêntrica e androcêntrica, a pronta aceitação de viagens como
um elemento crucial na leitura feminina é surpreendente, já que esse tipo de literatura parece constituir um
exemplo clássico de leitura como forma de escapismo”.
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George Crabbe (1754-1832) foi poeta, clérigo e naturalista. Suas obras mais conhecidas foram o poema The
Borough (1810) e suas coleções de pequenas histórias que tratavam de episódios da vida cotidiana, Tales (1912)
e Tales of the Hall (1819).
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Rowland Jr., William G. “Wordsworth and ‘the difficulty of speaking to men’”. In: Literature & the
marketplace: romantic writers and their audiences in Great Britain and the United States. Lincoln/London:
University of Nebraska Press, 1996. p. 47. “Afinal de contas, se a descrição fosse idêntica à natureza, que direito
teria de ser chamada de poesia?”
125

Rogers, Pat. The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 2001, p.
295-6.

77

prosperidade, que gradativamente se transforma em desventura devido ao orgulho intelectual
ou a paixões descontroladas. Contudo, há uma variedade na elaboração das personagens que
evita que as histórias caiam na monotonia126.
O The Idler foi editado por Samuel Johnson de
1758 a 1760. Seus ensaios tratavam de uma ampla
variedade de assuntos, entre os quais estavam as prisões
de devedores, as incertezas da amizade, a falta de tempo,
a vaidade dos ricos, o progresso da arte e das línguas, a
história da tradução, a suficiência da língua inglesa e os
obstáculos para a educação. Para ser consistente com a
personagem assumida pelo autor – o “idler” ou o ocioso
–, falta aos ensaios o vigor e a elegância, e o tom austero,
didático e moralizante empregado por Johnson em sua
Dr. Johnson, um leitor voraz. Gravura
de Sir Joshua Reynolds.

outra série de ensaios, The Rambler. As reflexões de
Johnson em The Idler são também mais naturais e

menos propensas a reforçar as “verdades”, levando o leitor à razão por meio da diversão.127
A tentativa de aliar instrução com divertimento foi uma característica comum de uma
grande diversidade de periódicos britânicos, os quais, assim como os ensaios do The Idler,
traziam em suas páginas uma grande variedade de assuntos – política, religião, literatura,
economia etc.128 Num outro trecho, também como forma de entretenimento, outro periódico é
citado, a revista Quartely Review, a qual é lida durante a já mencionada visita a Sotherton,
quando os jovens voltam do passeio e se reencontram na sala de estar da casa:
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Ward & Trent, et al. The Cambridge History of English and American Literature. New York: G.P. Putnam’s
Sons, 1907–21; New York: Bartleby.com, 2000. Disponível em www.bartleby.com/cambridge/, acessado em 25
de janeiro de 2005.
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Boulton, James T. (org.). Samuel Johnson: The Critical Heritage. London & New York: Routledge, 1971,
passim.
128

Ramicelli, Maria Eulália. “Da Grã-Bretanha ao Brasil, a mediação pedagógico-cultural dos periódicos”. In:
Narrativas itinerantes. Aspectos franco-britânicos da ficção brasileira em periódicos do século XIX. 2004.
FFLCH/USP: Tese de Doutorado, passim.
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On this rencontre they all returned to the house together, there to lounge away the
time as they could with sofas, and chit-chat, and Quarterly Reviews, till the return of
the others, and the arrival of dinner.129

Como podemos observar, a leitura da revista aparece como algo corriqueiro em meio a
outras atividades, enquanto conversavam e aguardavam o jantar. O emprego deste gênero na
situação descrita pelo romance confere com as características que, segundo Altick, o tornava
atraente para o leitor comum:
They [os periódicos] appeal to millions of men and women who consider the reading
of a whole book too formidable a task even to be attempted. They can be read straight
through in an hour or two, or picked up for a few minutes at a time; for the whole
they do not require sustained attention, having been dedicated from their earliest
days to the principle of variety.130

Além de retratar uma importante prática de
leitura que fez parte do cotidiano da sociedade inglesa
do século XIX, o acesso ao Quarterly Review na casa de
Mr. Rushworth, entre tantas outras revistas publicadas
na Grã-Bretanha na época, pode sugerir uma tendência
política conservadora da personagem. Os periódicos –
jornais e revistas – do século XIX eram fortemente
influenciados por inclinações partidárias e a Quarterly
Review não foi exceção. Criada como uma forma de
reação aos liberais que estavam à frente de uma outra
revista bastante conhecida, a Edinburgh Review, a
Quarterly Review passou a defender em suas páginas os
interesses da Igreja, da coroa e dos donos de terras.

Capa do Volume I da 1a. edição da
Quarterly Review, de 1809

Contando com a colaboração de Walter Scott, que
liderou todo o processo de criação da revista, entre outros resenhistas importantes, ela se
tornou um importante espaço para a crítica literária da época. 131
129

Austen, J. Op. cit., p. 105. “Ao se encontrarem resolveram voltar todos juntos para casa e lá esperar da melhor
maneira possível, com sofás e revistas, que os outros viessem para jantar.” (MP, p. 102)
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Altick, R. Op. cit., p. 318. “Eles [os periódicos] chamam a atenção de milhões de homens e mulheres que
considera a leitura de um livro uma tarefa formidável demais para ser sequer tentada. Eles podem ser lidos por
completo em uma ou duas horas ou alguns minutos por vez. No geral, não requerem muita atenção, sendo
dedicados desde seus primórdios ao princípio da variedade.”
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Ainda no âmbito dos periódicos, a constante menção ao jornal no romance denota sua
importância como um material de leitura mais acessível a diversas classes sociais, presente
tanto na suntuosa residência dos Bertram, quanto na pobre casa dos Price, em Portsmouth,
onde seu acesso era permitido através “do costumeiro empréstimo de um vizinho”132.
Curiosamente, apesar desta evidente democratização da leitura proporcionada pelo jornal, em
Mansfield Park, apenas as personagens masculinas são representadas como leitores deste
gênero. Isto talvez se explique pelo fato de que, embora ambos os sexos tivessem acesso a
este tipo de publicação no século XIX, o conteúdo a ser lido pelas mulheres era muitas vezes
selecionado pelos homens, os quais deveriam censurar as matérias inadequadas133. Mesmo
que seja este o caso, parece haver também um desprestígio deste gênero através da voz de
algumas personagens femininas com relação ao tipo de informação que tal veículo trazia ao
leitor. Em uma de suas críticas ao clero, por exemplo, Mary Crawford aponta, entre outras
coisas, a leitura de jornais como uma atividade mundana e superficial, típica de alguém
desleixado e egoísta, como eram os clérigos, em sua opinião:
Indolence and love of ease; a want of all laudable ambition, of taste for good
company, or of inclination to take the trouble of being agreeable, which make men
clergymen. A clergyman has nothing to do but be slovenly and selfish—read the
newspaper, watch the weather, and quarrel with his wife. His curate does all the
work, and the business of his own life is to dine.”134

Do mesmo modo, Fanny atribui a ignorância e a má-educação de seu pai ao fato de
que ele lia apenas o jornal e a lista da marinha, e não tinha nenhum outro interesse, além de
sua profissão, como nos mostra o narrador:
On her father, her confidence had not been sanguine, but he was more negligent of
his family, his habits were worse, and his manners coarser, than she had been
prepared for. He did not want abilities but he had no curiosity, and no information
beyond his profession; he read only the newspaper and the navy-list; he talked only
131

Graham, Walter. “Politics and Criticism”. In: English Literary Periodicals. New York: Thomas Nelson &
Sons, 1930. p. 241-5.
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Austen, J. Op. cit., p. 334.
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Lyons, M. Op. cit., p. 173.
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Austen, J. Op. cit., p. 110. Meu grifo. “Indolência e amor ao bem estar; uma falta total de louvável ambição,
de gosto pelas boas companhias, ou de vontade de se dar ao trabalho de ser agradável, é que fazem os homens
quererem entrar para o clero. Um pastor não tem nada que fazer senão ser negligente e egoísta; ler os jornais,
olhar para o tempo e discutir com a mulher. Sua paróquia fará todo o trabalho e a preocupação da sua vida é
jantar.” (MP, p. 108).
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of the dockyard, the harbour, Spithead, and the Motherbank; he swore and he drank,
he was dirty and gross.135

Esta aparente falta de prestígio que este tipo de periódico possui no romance pode
estar relacionada tanto com o caráter efêmero deste tipo de publicação quanto com o tipo de
conteúdo que ela veiculava.
Embora os jornais lidos não sejam nominalmente citados, o próprio romance nos
fornece pistas de algumas das coisas que publicavam. O movimento dos portos e chegadas e
saídas de navios eram notícias freqüentes, como podemos verificar quando Henry Crawford
traz para Fanny informações sobre a tão aguardada chegada do navio de seu irmão:
William, her brother, the so long absent and dearly loved brother, was in England
again. She had a letter from him herself, a few hurried happy lines, written as the
ship came up Channel, and sent into Portsmouth with the first boat that left the
Antwerp at anchor in Spithead; and when Crawford walked up with the newspaper
in his hand, which he had hoped would bring the first tidings, he found her
trembling with joy over this letter, and listening with a glowing, grateful countenance
to the kind invitation which her uncle was most collectedly dictating in reply.136

A publicação de anúncios de diversos tipos e propósitos também é mencionada na
narrativa, num momento em que Edmund passa a ler o jornal em um ato de discrição,
enquanto Henry cortejava Fanny, procurando desviar sua atenção do casal e se distrair por
meio da leitura:
[Edmund] took up a newspaper, very sincerely wishing that dear little Fanny might
be persuaded into explaining away that shake of the head to the satisfaction of her
ardent lover; and as earnestly trying to bury every sound of the business from
himself in murmurs of his own, over the various advertisements of “A most desirable
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Id. Ibid., p. 339. Meu grifo. “Nunca havia confiado muito no seu pai, mas agora via que ele era ainda mais
descuidado da família, seus hábitos piores, suas maneiras mais rudes do que imaginara encontrar. Não que lhe
faltassem talentos; mas ele não tinha curiosidade, não se interessava senão pela profissão; lia apenas os jornais e
a lista de navios; só falava sobre docas, portos, Spithead e Motherbank; praguejava e embriagava-se, era sujo e
grosseiro.” (MP, p. 387)
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Id. Ibid. p. 209. Meu grifo. “Seu irmão William, o irmão ternamente amado e há tanto tempo ausente, estava
na Inglaterra de novo. Ela própria receberá dele uma carta, algumas linhas apressadas e felizes, escritas quando o
navio entrava no Canal e enviadas a Portsmouth pelo primeiro barco que deixou o ‘Antuerpic’, ancorado em
Spithead; e quando Crawford entrou com o jornal na mão, esperando ser o primeiro a trazer a feliz notícia,
encontrou-o trêmula de alegria por aquela carta e ouvindo com os olhos brilhantes, grata pelo bondoso convite
que o tio, muito calmo, estava ditando em resposta.” (MP, p. 229)
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Estate in South Wales”; “To Parents and Guardians”; and a “Capital season’d
Hunter.”137

É curioso notarmos ainda que, entre as notícias publicadas, parecia não haver uma
distinção clara entre o público e o privado, como nos mostra a passagem em que Fanny, em
Portsmouth, aguardava ansiosamente pela elucidação de uma misteriosa carta que havia
recebido de Mary Crawford, em que ela mencionava rumores a respeito de Henry e Maria.
Esperando que as notícias chegassem através de uma segunda carta, Fanny surpreende-se ao
ver o mistério resolvido através do jornal, o qual trazia a notícia do adultério e da fuga dos
dois amantes:
Fanny was disappointed. She could still think of little else all the morning; but, when
her father came back in the afternoon with the daily newspaper as usual, she was so
far from expecting any elucidation through such a channel that the subject was for a
moment out of her head.
(…)
Fanny read to herself that “it was with infinite concern the newspaper had to
announce to the world a matrimonial fracas in the family of Mr. R. of Wimpole Street;
the beautiful Mrs. R., whose name had not long been enrolled in the lists of Hymen,
and who had promised to become so brilliant a leader in the fashionable world,
having quitted her husband’s roof in company with the well-known and captivating
Mr. C., the intimate friend and associate of Mr. R., and it was not known even to the
editor of the newspaper whither they were gone.”138

O romance aparece uma única vez em forma de alusão, durante a visita a Sotherton,
quando Maria Bertram, Mr. Rushworth e Henry Crawford – que formam um dos triângulos
amorosos do romance – caminham pela propriedade. Maria deseja passar por um portão de
ferro que leva ao parque e está trancado. Rushworth volta para a residência em busca da
chave, e, enquanto Maria e Henry aguardam seu retorno, eles mantêm uma conversa
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Id. Ibid., p. 301. [Edmund] apanhou um jornal, sinceramente desejando que a sua querida Fanny pudesse ser
persuadida a explicar a significação daquela sacodidela de cabeça, para inteira satisfação de seu ardente
admirador; e ansiosamente procurou abstrair-se de todo o caso com a leitura de vários artigos, tais como ‘O mais
desejado Estado ao Sul de Gales’; ‘Aos Pais e Tutores’, e ‘Principal Estação dos Caçadores’.” (MP, p. 338)

138

Id. Ibid., p. 380-1. “Fanny ficou desapontada. De manhã, mal pode pensar em outras cousas. Porém quando o
pai chegou, à tarde, trazendo o jornal, como de costume ela estava tão longe de esperar qualquer elucidação por
tal meio, que o assunto, por momento, lhe saíra da cabeça. (...) Fanny por seu turno leu o seguinte: ‘O jornal
sentia infinitamente ter que anunciar ao mundo social um desastre matrimonial, ocorrido na família R., em
Wimpole Street. A linda Mrs. R., cujo nome não fazia muito entrara na lista do Himeneu, e que prometia tornarse uma figura tão brilhante à frente da sociedade elegante, havia abandonado o teto conjugal, em companhia do
conhecido e cativante Mr. C., amigo íntimo de Mr. R. Era completamente ignorado, até mesmo para o redator do
jornal, o destino que haviam tomado os fugitivos.” (MP, p. 441-2)
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carregada de ambigüidades. Por exemplo, quando Henry afirma que Maria tem um cenário
feliz diante dela, ela responde:
“Do you mean literally or figuratively? Literally, I conclude. Yes, certainly, the sun
shines, and the park looks very cheerful. But unluckily that iron gate, that ha-ha, give
me a feeling of restraint and hardship. ‘I cannot get out,’ as the starling said.” As
she spoke, and it was with expression, she walked to the gate: he followed her. “Mr.
Rushworth is so long fetching this key!”139

Literalmente, o cenário é a vista para o parque que está além do portão de ferro,
porém, figuradamente, é o casamento com Rushworth. Maria sente-se oprimida pelas
limitações impostas pelo noivado com Rushworth – metaforicamente representadas pelo
portão de ferro –, o qual a impede de viver a paixão que sente por Henry. Na passagem,
Maria compara-se com o estorninho do romance A Sentimental Journey through France and
Italy (1768), de Laurence Sterne. No romance, o pássaro engaiolado chama a atenção do
viajante, quando este ouve o seu lamento: “I can’t get out – I can’t get out”. Comovido, o
viajante tenta libertá-lo e acaba descobrindo a impossibilidade de fazê-lo sem que destruísse a
gaiola:
I stood looking at the bird: and to every person who came through the passage it ran
fluttering to the side towards which they approach'd it, with the same lamentation of
its captivity.-"I can't get out," said the starling.-God help thee! said I, but I'll let thee
out, cost what it will; so I turn'd about the cage to get to the door; it was twisted and
double twisted so fast with wire, there was no getting it open without pulling the
cage to pieces.—I took both hands to it.140

Do mesmo modo, a liberdade de Maria depende da quebra do sistema de valores que a
oprimia e a tentativa de fazê-lo ocorre quando ela decide libertar-se para viver sua paixão por
Henry no final do romance. Entretanto, assim como o estorninho não consegue sua liberdade,
a ruptura do sistema que acorrenta a personagem não ocorre e ela é punida ao ser excluída
dele.
Outro gênero cuja referência é importante em Mansfield Park são os sermões
religiosos. Ainda que um único autor seja mencionado diretamente, tal citação é reveladora de
139

Id. Ibid. p. 101. Meu grifo. “Quer dizer literalmente ou figurado? Literalmente, concluo. Sim, não há dúvida
que o sol está brilhando e o parque está muito alegre. Mas infelizmente aquele portão de ferro me dá uma
sensação de constrangimento, de prisão. – Não posso fugir –, como dizem os passarinhos. – Enquanto falava,
caminhava para o portão: ele a seguiu. – Mr Rushworth está demorando tanto, não é?” (MP, p. 97)
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um interessante fenômeno que resultou das grandes transformações proporcionadas pela
disponibilidade cada vez maior de material impresso no século XVIII.
A descoberta de que Edmund Bertram pretendia ordenar-se ministro da igreja
anglicana desagrada profundamente a Mary Crawford, que tinha por ele um interesse afetivo e
já via uma grande desvantagem no fato de que, não sendo o primogênito, Edmund não seria
herdeiro direto de Sir Thomas. Aliado a isto, o desprezo que ela sentia pela profissão de
clérigo tornar-se-ia um grande impedimento para que o relacionamento amoroso entre os dois
se concretizasse. O debate entre o casal se inicia a partir da afirmação dela de que um clérigo
não é nada, referindo-se a sua posição social:
“You assign greater consequence to the clergyman than one has been used to hear
given, or than I can quite comprehend. One does not see much of this influence and
importance in society, and how can it be acquired where they are so seldom seen
themselves? How can two sermons a week, even supposing them worth hearing,
supposing the preacher to have the sense to prefer Blair’s141 to his own, do all that
you speak of? govern the conduct and fashion the manners of a large congregation
for the rest of the week? One scarcely sees a clergyman out of his pulpit.”142

Embora as opiniões de Mary sejam sempre assinaladas por um ponto de vista citadino,
a idéia de que seria sensato para um pregador preferir um sermão publicado a escrever os seus
próprios é o reflexo, na ficção, de uma idéia comum na Inglaterra setecentista. O periódico
Spectator teria comparado um sermão lido com eloqüência à composição de um poeta na voz
de um bom ator, defendendo que, ao invés de desperdiçar seu tempo compondo
laboriosamente suas próprias prédicas, o clérigo deveria empregá-lo melhor praticando a
elocução e outros talentos que permitissem que ele fizesse uma boa “representação” do que já
141

Hugh Blair (1718-1800) foi um eminente professor de retórica da Universidade de Edimburgo, clérigo, crítico
literário e escritor. No púlpito, Blair foi considerado um orador ruim, cuja forma de falar não se igualava ao
valor de seus sermões. Entretanto, ele tornou-se um dos pregadores mais populares da Escócia. Opondo-se às
rígidas doutrinas calvinistas do pecado original, corrupção total e decadência moral do ser humano, Blair
enfocava mais as questões morais do que as teológicas. Os quatro volumes de sermões que ele publicou entre
1777 e 1794 tornaram-se populares por sua concisão e organização, iniciando sempre com uma declaração de
suas intenções, seguida de uma tese, da argumentação e a conclusão. Sua linguagem era clara, enérgica e
harmoniosa; as palavras eram cuidadosamente escolhidas. Ver Schmitz, Robert M. Hugh Blair. New York:
King’s Crown Press, 1948.
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Austen, J. Op. cit. p. 96. “O senhor dá maior importância ao pastor do que geralmente se costuma dar ou do
que eu posso compreender. Na sociedade não se sente muito essa influência e essa importência, mas como
poderiam ser sentidas num meio onde os próprios pastores raramente são vistos? Como podem dois sermões por
semana, mesmo supondo que sejam dignos de ser ouvidos, e embora o pregador tenha o bom senso de preferir os
de Blair aos seus próprios, fazer tudo isso de que fala – governar a conduta e dirigir as maneiras de uma grande
congregação para o resto da semana? Dificilmente se vê um pastor fora do púlpito.” (MP, p. 90)
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havia sido escrito por grandes mestres, o que, além de facilitar seu trabalho, seria mais
edificante para os fiéis, já que favoreceria a recepção da mensagem. O exemplo do Spectator
evidencia como o acesso aos produtos da imprensa modificou os meios de comunicação
pública. O púlpito, antes considerado um local divino ou de inspiração individual, tornou-se
um espaço em que o mercado literário poderia distribuir o texto escrito como uma commodity
que traria benefícios a muitos143. Neste contexto, a leitura em voz alta destes sermões assume
um papel tão importante que acaba por se confundir com a própria mensagem transmitida.
Este processo de mudança é apontado por Edmund, que observa:
“Even in my profession,” said Edmund, with a smile, “how little the art of reading
has been studied! how little a clear manner, and good delivery, have been attended
to! I speak rather of the past, however, than the present. There is now a spirit of
improvement abroad; but among those who were ordained twenty, thirty, forty years
ago, the larger number, to judge by their performance, must have thought reading
was reading, and preaching was preaching. It is different now.”144

O assunto também não passa despercebido a Henry Crawford, que, tendo voltado sua
atenção para Fanny Price com o intuito de seduzi-la, depois do casamento de Maria, e
sabendo de suas fortes convicções morais e religiosas, tenta atraí-la, opinando:
“Our liturgy,” observed Crawford, “has beauties, which not even a careless, slovenly
style of reading can destroy; but it has also redundancies and repetitions which
require good reading not to be felt. [...] A sermon, well delivered, is more uncommon
even than prayers well read. A sermon, good in itself, is no rare thing. It is more
difficult to speak well than to compose well; that is, the rules and trick of composition
are oftener an object of study.”145
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Austen, J. Op. cit. p. 298-9. “Até mesmo em minha profissão, disse Edmund, com um sorriso, como se tem
estudado pouco a arte de ler! Quão pouco se cuida em adquirir uma maneira clara, uma boa dicção! Falo mais do
passado, porém, do que do presente. Agora existe em todo o mundo um certo espírito de aperfeiçoamento; mas
entre aqueles que se ordenaram há vinte, trinta, quarenta anos passados, a maioria, a julgar pelo seu desempenho,
devia pensar que ler era ler e pregar era pregar. Agora é diferente.” (MP, p. 336)
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Id. Ibid. p. 299. “Nossa liturgia, obsevou Crawford, tem causas lindas que nem mesmo o estilo descuidado da
leitura pode destruir; mas tem, também, redundâncias e repetições na quais é mister boa leitura, para que não
sejam notadas. [...] Um sermão bem pregado é ainda menos freqüente do que as orações bem lidas. Um bom
sermão não é cousa rara. É mais difícil falar bem do que compor bem; isto é, as regras e os truques usados numa
composição, são freqüentemente objetos de estudo.” (MP, p. 336-7)
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De um modo geral, o material impresso de cunho religioso– sermões, orações e livros
de catequese – estão sempre associados à leitura no romance, seja ela uma leitura pública , em
voz alta, pelo clérigo, ou uma leitura individual, silenciosa, pelo fiel.
Mas entre os gêneros citados no romance, o teatro é indubitavelmente o que tem o
maior destaque e importância. E seu surgimento na narrativa é associado ao aparecimento de
uma personagem um tanto controversa: John Yates, cuja chegada a Mansfield Park é
apresentada pelo narrador como algo que causaria um profundo desagrado em Sir Thomas,
devido ao comportamento irreverente do rapaz, o que seria um prenúncio da desordem que se
instauraria em Mansfield Park a partir de sua visita:
The Honourable John Yates, this new friend, had not much to recommend him
beyond habits of fashion and expense, and being the younger son of a lord with a
tolerable independence; and Sir Thomas would probably have thought his
introduction at Mansfield by no means desirable.146

Sua ida à residência dos Bertram, a convite de Tom Bertram, filho primogênito de Sir
Thomas, ocorre após o cancelamento da apresentação da montagem doméstica de uma peça
teatral, que ele ensaiava com amigos em outra residência nobre em Ecclesford, devido à morte
de uma parente próxima de seu então anfitrião, Lord Ravenshaw. Inconformado, Yates relata
o caso aos amigos, desejando que a velha senhora tivesse morrido alguns dias depois para que
a representação pudesse ter sido realizada, extraindo um comentário jocoso de Tom, no qual
ele faz alusão a duas peças:
“An after-piece instead of a comedy,” said Mr. Bertram. “Lovers’ Vows were at an
end, and Lord and Lady Ravenshaw left to act My Grandmother by themselves.”147

A primeira peça, Lovers’ Vows, que deveria ter sido encenada em Ecclesford, foi uma
tradução e adaptação do texto Das Kind der Liebe [Filho do amor], do alemão Kotzebue, para
o palco inglês por Elizabeth Inchbald em 1798. Esta peça terá fundamental importância no
enredo do romance e voltaremos a ela mais adiante. A segunda referência é a My
Grandmother (1793), escrita por Prince Hoare, que inicialmente surgiu como um afterpiece
(uma peça curta que costumava ser apresentada depois do espetáculo principal), mas tornou146

Id. Ibid., p. 119. “O novo amigo, o honorável John Yates, não tinha muito que o recomendasse além dos
hábitos de sociedade e de ser o filho mais moço de um lord com relativa independência; Sir Thomas
provavelmente não teria aprovado de forma alguma a sua apresentação em Mansfield.” (MP, p. 120).
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Id. Ibid., p. 120. Meu grifo. “Uma tragédia em vez de comédia, disse Mr. Bertram. ‘Juras de Amor’, posta de
lado e Lord Ravenshaw e senhora representando ‘Minha Avó’ em família.” (MP, p. 122)
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se tão popular que passou a ser exibida como peça principal. O comentário reflete a
familiaridade de Tom com o enredo das duas obras, e a compreensão do trocadilho depende
de que o leitor perceba o jogo que a personagem faz com o título das peças e os
acontecimentos de Ecclesford, estabelecendo o primeiro vínculo da narrativa entre a
“realidade” interna do romance e a ficção do teatro:
A frustração pela mal-sucedida apresentação e a excitação de Yates por atuar em um
palco são tão grandes que contagiam Tom, o qual acaba propondo que se monte também em
Mansfield Park uma representação teatral. A idéia é inicialmente acolhida por todos, exceto
Edmund Bertram e Fanny Price, e cativa especialmente a atenção das irmãs Maria e Julia
Bertram e de Henry Crawford, que tinha na atração pelo ilícito um de seus grandes prazeres:
The thought returned again and again. “Oh for the Ecclesford theatre and scenery to
try something with.” Each sister could echo the wish; and Henry Crawford, to whom,
in all the riot of his gratifications it was yet an untasted pleasure, was quite alive at
the idea.148

Não é difícil compreendermos a escolha da autora pela centralidade deste gênero em
sua narrativa, em meio a tantos outros já citados, ou a função da representação teatral no
romance, se retomarmos a célebre fala de Jacques na comédia de Shakespeare, As You Like It:
“All the world's a stage, And all the men and women merely players”149. A associação entre o
mundo real e o mundo imaginário do teatro não somente diz respeito ao poder que o gênero
tem de representar a realidade, mas coloca o próprio sujeito como um ator inserido no “teatro
do mundo”. Além disto, ao manifestar o mundo aos olhos do espectador, ele permite,
especialmente na tragédia, que este se projete na personagem, dividindo os sentimentos
expressos por ela e se libertando daquilo que permanecia fechado nele. Também em
Mansfield Park, as personagens, não como espectadores, mas como atores, anseiam pela
resolução de seus conflitos e a manifestação de emoções através da experiência estética, já
que, numa sociedade como a da Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, em que homens e
mulheres da alta sociedade deveriam seguir um rígido código de conduta moral, os
sentimentos, principalmente os femininos, deveriam ser reprimidos e as aparências
148
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preservadas. Um dos argumentos de Edmund Bertram contra a realização da peça torna claro
o peso que a posição social tinha no modo de expressão do indivíduo, sem perder de vista que
é através da educação que ele toma consciência de seus deveres morais:
“[...] I would hardly walk from this room to the next to look at the raw efforts of those
who have not been bred to the trade: a set of gentlemen and ladies, who have all the
disadvantages of education and decorum to struggle through.”150

Entretanto, o jugo de sentimentos, que vinha gerando tensões na narrativa entre uma
superfície aparentemente tácita da situação das personagens e uma pressão subjacente para
que os sentimentos emergissem e fossem manifestos, encontra no palco do teatro a sua única
possibilidade de alívio, já que nele as personagens do romance agiriam aparentemente não em
causa própria, mas em nome de seus papéis, dando vazão ao que havia sido reprimido, ao
mesmo tempo em que não transgrediriam severamente regras e compromissos sociais
revelando suas reais inclinações e índoles. Diante disto, a maior dificuldade que o grupo
enfrenta está justamente na escolha da peça a ser representada e eles passam a discutir
tragédias, farsas e comédias, cujos volumes encontravam-se materialmente presentes,
demonstrando que faziam parte do acervo de Mansfield Park, de forma a buscar enredos com
papéis que deveriam atender aos anseios de cada integrante da companhia teatral que se
formava:
All the best plays were run over in vain. Neither Hamlet, nor Macbeth, nor Othello,
nor Douglas, nor The Gamester, presented anything that could satisfy even the
tragedians; and The Rivals, The School for Scandal, Wheel of Fortune, Heir at Law,
and a long et cetera, were successively dismissed with yet warmer objections. No
piece could be proposed that did not supply somebody with a difficulty, and on one
side or the other it was a continual repetition of, “Oh no, that will never do! Let us
have no ranting tragedies. Too many characters—Not a tolerable woman’s part in the
play—Anything but that, my dear Tom. It would be impossible to fill it up—One
could not expect anybody to take such a part—Nothing but buffoonery from
beginning to end. That might do, perhaps—but for the low parts—If I must give my
opinion, I have always thought it the most insipid play in the English language—I do
not wish to make objections; I shall be happy to be of any use, but I think we could
not choose worse.”151
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Austen, J., Op. cit. p. 121. “[…] por cousa alguma me abalaria desta sala para a sala pegada para assistir aos
esforços de gente inexperiente que não nasceu para o ofício; um grupo de cavalheiros e senhoras que teríam de
lutar contra todas as desvantagens da educação e do decoro.” (MP, p. 123)
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Id. Ibid., p. 127. Meu grifo. “As melhores peças foram todas estudadas inutilmente. Nem ‘Hamlet’, nem
‘Macbeth’, nem ‘Douglas’, nem ‘O Jogador’, apresentavam qualquer cousa que pudesse satisfazer até mesmo os
trágicos; e ‘Os Rivais’, ‘A Escola de Escândalo’, ‘Roda da Fortuna’, ‘Herdeiro por Lei’ e muitos et coeteras
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Gravura do interior do Theater Royal em Drury Lane, Londres, por Rowlandson em 1814.

Durante a discussão, várias peças conhecidas na época são levadas em consideração,
com alusões a William Shakespeare – Hamlet, Macbeth e Othello –, Douglas (1757), de John
Home, The Gamester (1753), de Edward Moore, The Rivals (1775) e The School for Scandal
(1777), de Richard Brinsley Sheridan, Wheel of Fortune (1795), de Richard Cumberland, Heir
at Law (1808), de George Colman. Deve-se notar que os jovens de Mansfield Park conheciam
bem os enredos e as personagens das peças citadas a ponto inclusive de avaliá-los quanto a
sua adequação em vista de suas motivações pessoais, relevância do papel, número de
personagens etc. A rejeição a estes textos também é reveladora à medida que parece haver
uma identificação entre algumas personagens e situações do romance e personagens e
situações das peças, o que tornaria a escolha destes textos coerentes para a situação de alguns,
mas não refletiriam o que ocorre com outros. Para que isto seja compreendido, a autora
foram sucessivamente postas de lado ainda com as maiores objeções. Não se propunha uma peça que não
aparecesse alguém com alguma dificuldade e de um lado ou de outro era uma ladainha contínua de ‘Oh, não.
Esta não serve de jeito nenhum! Não queremos tragédias. Esta tem personagens demais. Esta não tem nenhum
papel feminino que seja tolerável. Qualquer outra menos esta, meu caro Tom. Esta não pode. Não se pode
esperar que alguém queira desempenhar tal papel. Nada senão palhaçada do princípio ao fim. Esta talvez
servisse, se não fossem os personagens inferiores. Se aceitam minha opinião, nunca vi na língua inglesa uma
peça mais insípida, mas não faço objeção; terei muito prazer em ser útil, mas acho que não poderíamos fazer pior
escolha.” (MP, p. 130)
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novamente depende da familiaridade de seu leitor com as obras citadas. É possível, assim,
percebermos que a escolha destas peças não é só desinteressante para as personagens de
Mansfield Park, mas também para o próprio efeito almejado para a “peça dentro do romance”,
numa apropriação de um recurso que foi imortalizado por Shakespeare no teatro, conhecido
como play-within-the-play, que consiste em colocar uma peça ocorrendo dentro da peça que
está sendo encenada com o objetivo de expor a natureza e a consciência humana.
Podemos observar ainda que há também uma discordância no grupo com relação ao
gênero dramático a ser escolhido, a qual naturalmente reflete como cada personagem se
posiciona em relação à encenação, já que, enquanto a tragédia inspira a identificação
emocional do ator, levando o espectador à catarse, na comédia “[o] ator cômico, ao
representar os defeitos e as fraquezas da natureza humana, não deve envolver-se muito
profundamente com eles”152, sob o risco de despertar demasiadamente a emoção de seu
espectador. Não é por acaso que, enquanto Henry Crawford, John Yates, Maria Bertram e
Julia Bertram preferiam a tragédia, por meio da qual poderiam viver suas paixões, Tom
Bertram, e, mais discretamente, Mary Crawford preferiam a comédia, a qual possibilitava
manter a postura de distanciamento que estas personagens adotavam para com sua própria
afetividade, fosse ela de ordem familiar, como no caso de Tom, ou erótica, como no caso de
Mary.
O início dos preparativos para a peça passa a gerar conflitos na família Bertram, a
começar com os dois irmãos. Como filho primogênito e herdeiro da fortuna de Sir Thomas,
era Tom o responsável pelo bem estar e pelo patrimônio da família durante a ausência de seu
pai. Entretanto, há uma inversão de papéis já que é Edmund que expressa preocupações que
deveriam ser de seu irmão mais velho. Suas objeções levam em consideração a situação da
irmã, que é noiva, e a ausência do pai:
“I think it would be very wrong. In a general light, private theatricals are open to
some objections, but as we are circumstanced, I must think it would be highly
injudicious, and more than injudicious to attempt anything of the kind. It would
show great want of feeling on my father’s account, absent as he is, and in some

152

Carlson, Marvin, “A Inglaterra do Século XIX”. In: Teorias do Teatro: Estudo histórico-crítico, dos gregos à
atualidade. São Paulo: Editora UNESP, 1995. p. 217

90

degree of constant danger; and it would be imprudent, I think, with regard to Maria,
whose situation is a very delicate one, considering everything, extremely delicate.”153

Edmund argumenta ainda que seria errado, durante a ausência de Sir Thomas, fazer as
mudanças que Tom desejava realizar na casa para a construção de um teatro, as quais, além de
desrespeitar o pai, gerariam despesas. Estas ponderações são rejeitadas por Tom, que
demonstra ter consciência de sua posição de controle da situação, mas não dá importância
para as conseqüências de seus atos:
“I know my father as well as you do; and I’ll take care that his daughters do nothing
to distress him. Manage your own concerns, Edmund, and I’ll take care of the rest of
the family. [...]
For everything of that nature I will be answerable,” said Tom, in a decided tone. “His
house shall not be hurt. I have quite as great an interest in being careful of his house
as you can have [...]”.154

Tendo seus apelos sido ignorados pelo irmão, Edmund volta para suas irmãs os seus
esforços de impedir a encenação, com igual insucesso. Cada uma, agindo de acordo com seu
próprio interesse, não via desvantagem na participação do teatro senão na outra:
Julia did seem inclined to admit that Maria’s situation might require particular
caution and delicacy—but that could not extend to her—she was at liberty; and Maria
evidently considered her engagement as only raising her so much more above
restraint, and leaving her less occasion than Julia to consult either father or mother.155

As preocupações de Edmund se agravam quando finalmente a peça a ser encenada é
escolhida: Lovers’ Vows, a mesma que teria sido encenada na residência de Lord Ravenshaw
em Ecclesford. A opção que melhor atende aos interesses do grupo é também a que melhor se
entrelaça com o enredo do romance. A peça inicia com a personagem Agatha, a qual, ao ser
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encontrada na mais absoluta miséria por seu filho Frederick, que retornava da guerra, vê-se
obrigada a contar-lhe que ele é filho bastardo do Barão Wildenhaim, por quem ela havia se
apaixonado quando jovem, enquanto agregada de sua mãe. Ao mesmo tempo, na casa do
Barão, sua filha Amélia é cortejada pelo Conde Cassel, mas é apaixonada por Anhalt, o
clérigo que a instruiu e cuja posição social inferior representaria um obstáculo para a união do
casal. Além de não aceitar a corte do Conde, Amélia pressiona Anhalt para que ele assuma a
paixão que secretamente também nutre por ela. Enquanto isso, desesperado diante da
condição financeira de sua mãe, Frederick teria que achar meios de lutar para poder sustentála e acaba sendo preso por tentar roubar o próprio pai. Ele está prestes a ser executado,
quando o barão descobre que ele é na verdade seu filho e o perdoa. Posteriormente,
aconselhado por Anhalt, Wildenhaim casa-se com Agatha para reparar o mal que havia feito a
ela e a seu filho, e aceita a união de Amélia e Anhalt, restabelecendo a ordem. No prefácio da
peça, Elizabeth Inchbald explica que, em lugar de uma tradução literal para a qual ela havia
sido contratada, uma adaptação do original se fez necessária para esta história repleta de
amores ilícitos, filhos ilegítimos e desrespeito às regras sociais de conduta estabelecidas
política, cultural e historicamente, e ao próprio conceito de classe, entre outros motivos,
porque o modo como Amélia professa sua paixão seria revoltante para o público inglês,
qualificando o amor da personagem como “indelicately blunt” [indelicadamente direto] 156.
Preocupado com a situação das mulheres na peça e percebendo particularmente a
posição delicada em que um papel como o de Agatha colocaria Maria, Edmund pede a sua
irmã que releia o primeiro ato da peça cuidadosamente em voz alta para sua mãe e tia para ver
o quão imprópria ela era para uma apresentação doméstica:
[...] I think it exceedingly unfit for private representation, and that I hope you will
give it up. I cannot but suppose you will when you have read it carefully over. Read
only the first act aloud to either your mother or aunt, and see how you can approve it.
It will not be necessary to send you to your father’s judgment, I am convinced.”157
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Inchbald, Elizabeth. “Lovers’ Vows”. In: Austen, Jane. Mansfield Park. Edited by Claudia L. Johnson. New
York & London: WW Norton, 1998. pp 329-374
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Id. Ibid., p. 134. “[…] devo lhe dizer que acho a peça extremamente imprópria para uma representação íntima
e espero que você desista dela. Estou certo de que desistirá quando a tiver lido com atenção. Leia em voz alta
apenas o primeiro ato para mamãe e titia ouvirem e vai ver se a aprovam.” (MP, p. 139)
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Maria, contudo, refuta a sugestão, dizendo conhecer bem o enredo, não vendo nada de
errado com ele. Ela procura ainda jogar com os sentimentos de Edmund ao sugerir que Mary
Crawford também aprovava a representação de Lovers’ Vows:
“We see things very differently,” cried Maria. “I am perfectly acquainted with the
play, I assure you; and with a very few omissions, and so forth, which will be made,
of course, I can see nothing objectionable in it; and I am not the only young woman
you find who thinks it very fit for private representation.”158 (p.134)

Embora o intuito de Maria fosse argumentar em causa própria de modo a evitar mais
intromissões de Edmund, esta afirmação soa para o leitor mais como uma crítica ao
comportamento de Mary do que fortalece sua visão sobre a “ótima” escolha da peça e sua
adequação para o grupo.
Edmund, entretanto, destaca o papel social que Maria ocupava frente às mulheres do
grupo devido a seu noivado com Rushworth. As palavras de Edmund tornam clara a exigência
que a sociedade fazia com relação ao padrão de conduta de alguns de seus membros situados
hierarquicamente no topo de sua pirâmide. No caso de Maria, seu noivado com um membro
da alta burguesia exigia que ela se comportasse de modo a servir como exemplo para as outras
moças de seu convívio:
“I am sorry for it,” was his answer. “But in this matter it is you who are to lead. You
must set the example –If others have blundered, it is your place to put them right,
and show them what true delicacy is–In all points of decorum your conduct must be
law to the rest of the party.”159

Como filho mais novo, a situação inferior de Edmund na família não lhe dava
autoridade para fazer nada além de aconselhar os irmãos. Porém, Tom e Maria estavam
decididos, e, diante da indiferença de Lady Bertram e da conivência de Mrs. Norris, os
preparativos para a peça tomam seu rumo.
A distribuição das personagens é realizada cordialmente e cada futuro ator tem a
chance de escolher o papel que melhor reflete suas motivações pessoais.
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Id. Loc. cit. “Nós vemos as cousas muito diferentes, exclamou Maria. Conheço a peça perfeitamente, posso
lhe garantir; e com muito poucas omissões, que naturalmente serão feitas, não vejo nada repreensível nela; aliás
não sou a única moça que a acha própria para ser representada particularmente.” (MP, p. 139).
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Id. Ibid., p. 135. “Pois sinto muito, foi a resposta dele; mas neste caso você é quem devia orientar. Deve dar o
exemplo. Se os outros erraram, é seu dever lhes chamar a atenção e lhes mostrar a verdadeira delicadeza. Em
questões de decoro, a sua conduta deve servir de regra para os demais.” (MP, p. 139)
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O primeiro a selecionar seu papel é Tom. Ironicamente, ele, que, considerando sua
posição social, era o integrante de maior importância do grupo, opta por dois dos papéis mais
insignificantes da peça – ele seria o mordomo e um pobre camponês.
Tom parece não perceber a responsabilidade que lhe era socialmente imposta, por ser
o primeiro filho de uma família pertencente à pequena aristocracia, e encara sempre tudo
como uma diversão; é sempre em nome dela que o herdeiro de Sir Thomas sobrepõe sua
vontade à dos outros, desrespeitando pessoas, direitos e opiniões. No início do romance, as
extravagâncias de Tom já teriam sido motivo para que Edmund perdesse a residência
paroquial de Manfield Park, pois “the younger brother must help to pay for the pleasures of
the elder.160” A principal diferença entre os irmãos é apontada pelo próprio Tom, quando ele
diz a Edmund “You take up a thing so seriously161”. Outro exemplo de sua falta de bom senso
é que antes mesmo que a opção por Lovers’ Vows tivesse sido feita, Tom já havia estabelecido
que um teatro seria construído na sala de bilhar, que era adjacente à sala particular de Sir
Thomas, a qual serviria como coxia através da mera retirada da estante de livros, sob a
justificativa de que as duas salas pareceriam ter sido construídas para este propósito:
But one good thing I have just ascertained: it is the very room for a theatre, precisely
the shape and length for it; and the doors at the farther end, communicating with
each other, as they may be made to do in five minutes, by merely moving the
bookcase in my father’s room, is the very thing we could have desired, if we had sat
down to wish for it; and my father’s room will be an excellent greenroom. It seems to
join the billiard-room on purpose.”162

Fica implícito que os livros em questão seriam de uma coleção particular de Sir
Thomas – já que a residência possuía uma biblioteca para o uso comum –, o que o caracteriza
também como leitor dentro do romance. Além disto, metaforicamente, retiram-se com os
livros os vestígios da educação que Tom recebera através deles, a qual deveria ter contribuído
para o desenvolvimento moral da personagem. Quando Sir Thomas retorna, encontrando o
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Id. Ibid., p. 39. “O irmão mais novo deve pagar pelos prazeres do mais velho”. (MP, p. 45)
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Id. Ibid., p. 123. “Você leva as coisas a sério demais.” (MP, p. 124)
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Id. Ibid., p. 122. Meu grifo. “[...] mas de uma cousa estou certo: aquela é exatamente a sala indicada para um
teatro, precisamente da forma e do comprimento necessário para isto; e as partes do fundo, comunicando uma
com a outra, como se arranjará em cinco minutos, unicamente com a remoção da estante de livros no gabinete de
papai, é perfeita para o que nós queremos. Se ao menos tivéssemos chegado a um acordo! e o gabinete de papai
seria um excelente bastidor. Parece que está de propósito ao lado da sala de bilhar.” (MP, p. 124)
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universo da casa em desordem, a ausência da estante de livros é o que mais lhe chama a
atenção:
The removal of the bookcase from before the billiard-room door struck him
especially, but he had scarcely more than time to feel astonished at all this, before
there were sounds from the billiard-room to astonish him still further.163

Apesar dos apelos de Edmund para que não mexesse na sala de Sir Thomas em
respeito a sua ausência, Tom só percebe a gravidade de suas ações quando vê a expressão no
rosto de seu pai:
Tom understood his father’s thoughts, and heartily wishing he might be always as
well disposed to give them but partial expression, began to see, more clearly than he
had ever done before, that there might be some ground of offence, that there might be
some reason for the glance his father gave towards the ceiling and stucco of the room;
and that when he inquired with mild gravity after the fate of the billiard-table, he was
not proceeding beyond a very allowable curiosity.164

John Yates deveria representar o papel do Barão Windenhaim e seu filho Frederick
deveria ser interpretado por Henry Crawford, o qual era, na verdade, indiferente ao papel que
deveria representar e já havia declarado isto anteriormente:
“I really believe,” said he, “I could be fool enough at this moment to undertake any
character that ever was written, from Shylock or Richard III down to the singing hero
of a farce in his scarlet coat and cocked hat. I feel as if I could be anything or
everything; as if I could rant and storm, or sigh or cut capers, in any tragedy or
comedy in the English language. Let us be doing something. Be it only half a play,
an act, a scene; what should prevent us? Not these countenances, I am sure,” looking
towards the Miss Bertrams; “and for a theatre, what signifies a theatre? We shall be
only amusing ourselves. Any room in this house might suffice.”165
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Id. Ibid., p. 169. “Estranhou, principalmente, a mudança da estante que estava na porta da sala de bilhar, mas
mal teve tempo de se espantar com tudo isto, quando ouviu som de vozes vindo da própria sala de bilhar, e que o
espantaram ainda mais.” (MP, p. 179)
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Id. Ibid., p. 170. “Tom compreendeu o pensamento do pai e desejando sinceramente que ele conservasse o
bom humor, começou a ver mais nitidamente agora do que antes, que de fato, havia motivos para o desagradar; e
que se justificava o olhar que Sir Thomas dirigia para o teto da sala; e quando o pai perguntou com indulgente
seriedade pelo destino que haviam dado à mesa de bilhar, não o tinha feito senão por uma curiosidade muito
razoável.” (MP, p. 180).
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Id. Ibid., p. 121. Meu grifo. Novas alusões aparecem neste trecho em que Henry se propõe a aceitar qualquer
papel já escrito, desde Shylock, de Merchand of Venice [O Mercador de Veneza] até Richard III [Ricardo III],
ambas de William Shakespeare. A outra alusão ao herói cantor refere-se a Douglas (1757), de John Home.
“Acredito sinceramente, disse ele, que neste momento estou suficientemente louco para fazer qualquer papel
jamais escrito, desde Shylock ou Ricardo III até o trovador de uma farsa, com sua capa escarlate e chapéu de
pena. Sinto que poderia representar qualquer cousa ou todas as cousas; que poderia declamar, ou suspirar, ou
dizer tolices em qualquer tragédia ou comédia escrita na língua inglesa. Vamos fazer qualquer cousa. Que seja a
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O que interessava ao rapaz era, como ele
mesmo deixa claro, a diversão, e não era através do
teatro, mas de suas conquistas, que ele almejava obtêla. A oportunidade servia bem a seus propósitos, já que
faria sua presença constantemente necessária em
Mansfield Park para os ensaios. Sua capacidade de
envolver e enganar, definida nas palavras da própria
personagem – “I feel as if I could be anything or
everything”166 –, mostra as artimanhas usadas por
Gravura do ator Mr. Kean
interpretando Shylock, uma das
personagens que Henry Crawford se
dizia capaz de fazer. Jane Austen assistiu
à peça estrelada por Mr. Kean no
Theater Royal e elogia seu desempenho
numa carta para Cassandra.

Henry para atrair as mulheres. Ela não se aplica só a
sua disposição de aceitar qualquer papel, mas nos
remete também a sua aptidão para compreender bem a
alma feminina e representar para as mulheres os papéis
que elas esperavam dele. Era nisto que residia seu

poder de conquista:
Her brother was not handsome: no, when they first saw him he was absolutely plain,
black and plain; but still he was the gentleman, with a pleasing address. The second
meeting proved him not so very plain: he was plain, to be sure, but then he had so
much countenance, and his teeth were so good, and he was so well made, that one
soon forgot he was plain; and after a third interview, after dining in company with
him at the Parsonage, he was no longer allowed to be called so by anybody. He was,
in fact, the most agreeable young man the sisters had ever known, and they were
equally delighted with him.167

Sua habilidade de iludir revela-se um talento natural para a arte de interpretar, que é
reconhecido por todos, e a própria Fanny tornar-se-ia vítima deste artifício de Henry, quando,
num esforço para conquistá-la, ele usa a leitura, que sabidamente era uma das paixões da
heroína, como arma de sedução, fazendo com que as restrições que ela tinha contra ele
metade de uma peça, um ato, uma cena apenas; que é que nos impede? Não há de ser por causa desses
semblantes, acrescentou virando-se para Miss Bertram. E quanto ao teatro, que significa o teatro? Vamos apenas
nos divertir. Qualquer sala desta casa serve.” (MP, p. 122)
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Id. Loc. Cit. “Sinto que poderia representar qualquer cousa ou todas as cousas.” (MP, p. 122)
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Id. Ibid., p. 56. “O irmão era bonito; quando o viram pela primeira vez acharam-no absolutamente sem
atrativo, escuro e desinteressante; contudo era bastante delicado, e tinha um porte agradável. No segundo
encontro já não o acharam tão feio, feio ele era, mas tinha a fisionomia tão agradável, seus dentes eram tão bons,
e era tão bem constituído de corpo, que não se notava sua feiúra; e na terceira entrevista, quando jantaram juntos
no Presbitério, ninguém mais pensou em o chamar de feio.” (MP, p. 42)
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desaparecessem por completo enquanto ele lia em voz alta uma cena de King Henry VIII
[Henrique VIII] de Shakeapeare:
She seemed determined to be interested by nothing else. But taste was too strong in
her. She could not abstract her mind five minutes: she was forced to listen; his
reading was capital, and her pleasure in good reading extreme. To good reading,
however, she had been long used: her uncle read well—her cousins all—Edmund
very well, but in Mr. Crawford’s reading there was a variety of excellence beyond
what she had ever met with. [...]— His acting had first taught Fanny what pleasure a
play might give, and his reading brought all his acting before her again; nay, perhaps
with greater enjoyment, for it came unexpectedly, and with no such drawback as she
had been used to suffer in seeing him on the stage with Miss Bertram. [...]168

Conforme o narrador nos revela, Fanny só não se apaixona por Henry, porque já
estava tomada de amores por Edmund. Julia e Maria, contudo, não têm a mesma sorte e o
conflito entre as duas irmãs, até então disfarçado pela civilidade, é evidenciado durante a
escolha de um dos papéis femininos principais: o de Agatha, a mãe de Frederick, o qual daria
a sua intérprete não somente a chance de estar com Henry durante os ensaios, mas também de
tocá-lo e ser tocada por ele fisicamente, o que seria uma transgressão moral para a época. Ao
preferir Maria para o papel, Henry fere os sentimentos de Julia, que se retira da peça, sem,
contudo, deixar de estar envolvida emocionalmente com ela, já que, mesmo afastada, cultiva
sentimentos de amor, ciúmes e egoísmo. A dissolução do triângulo amoroso formado por
Henry, Maria e Julia leva consigo a amizade entre as irmãs, demonstrando a fragilidade de
relações em que os bons princípios e a afetividade estão ausentes:
Julia did suffer [...]. She had loved, she did love still, and she had all the suffering
which a warm temper and a high spirit were likely to endure under the
disappointment of a dear, though irrational hope, with a strong sense of ill-usage.
Her heart was sore and angry, and she was capable only of angry consolations. The
sister with whom she was used to be on easy terms was now become her greatest
enemy: they were alienated from each other; and Julia was not superior to the hope
of some distressing end to the attentions which were still carrying on there, some
punishment to Maria for conduct so shameful towards herself as well as towards Mr.
Rushworth. With no material fault of temper, or difference of opinion, to prevent
their being very good friends while their interests were the same, the sisters, under
168

Id. Ibid., p. 296-7. “Parecia determinada a não se interessar por mais nada. Mas o amor dos versos era
demasiadamente forte nela. Não pôde abstrair o pensamento por cinco minutos; foi forçada a ouvir; a leitura dele
era excelente e o prazer que ela sentia pelas boas leituras era extremo. No entanto estava acostumada a boas
leituras; o tio lia bem, todos os primos, Edmund lia muito bem, mas na leitura de Mr. Crawford havia uma
perfeição acima de tudo que ela conhecia. [...] A sua representação havia sido a primeira a fazer Fanny conhecer
o prazer que uma peça poderia dar e a sua leitura trouxe-lhe novamente a lembrança da representação; não,
talvez, com maior prazer, visto que costumava sentir ao vê-lo no palco com Miss Bertram.” (MP, p. 333)
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such a trial as this, had not affection or principle enough to make them merciful or
just, to give them honour or compassion. Maria felt her triumph, and pursued her
purpose, careless of Julia; and Julia could never see Maria distinguished by Henry
Crawford without trusting that it would create jealousy, and bring a public
disturbance at last.169

A punição que Julia esperava para a irmã viria finalmente e o indício disto no texto é a
própria personagem que ela interpretaria. Agatha entra em cena indigente, sozinha, doente,
humilhada pelo estalajadeiro que a despeja por falta de pagamento. Rechaçada pelos pais
quando ainda jovem, por ter engravidado ilicitamente do Barão Wildenhaim, ela carregava o
peso da exclusão social. Numa situação paralela, Maria será expulsa pelo pai da convivência
em Mansfield Park no desfecho do romance após trair seu marido e fugir com Henry:
It ended in Mrs. Norris’s resolving to quit Mansfield and devote herself to her
unfortunate Maria, and in an establishment being formed for them in another
country, remote and private, where, shut up together with little society, on one side
no affection, on the other no judgment, it may be reasonably supposed that their
tempers became their mutual punishment.170

Ironicamente, enquanto em Lovers’ Vows, Frederick é o responsável pela salvação de
Agatha, na realidade dentro do romance, é justamente seu ator quem provoca a desgraça de
Maria.
Entre os papéis masculinos, Rushworth tinha dois a sua escolha, o Conde Cassel e o
clérigo Anhalt, e, não surpreendentemente, ele escolhe o primeiro, sob a orientação de Maria.
Assim como Rushworth, o conde é uma personagem caricata, a quem o Barão chega a chamar
de “macaco” e, ao expressar suas objeções quanto ao casamento de sua filha com o conde, ele
169

Id. Ibid., p. 151-2. “Julia contudo sofreu. [...] Tinha amado e ainda amava, e estava passando por todos os
sofrimentos que um temperamento ardente e um caráter altivo poderiam suportar sob o desapontamento de uma
acariciada, embora irracional esperança. Seu coração estava triste, magoado, e ela não encontrava consolo senão
no rancor. A irmã, com quem ela sempre estivera nos melhores termos de intimidade, era agora sua maior
inimiga; estavam separadas; e Júlia se comprazia com a esperança de que aquele namoro, que ainda continuara,
viesse a ter um mau fim, castigando Maria pelo procedimento vergonhoso que estava tendo tanto com ele como
para com Mr. Rushworth. Sem defeito especial de caráter ou divergência de opinião que as impedisse de serem
muito amigas enquanto seus interesses eram os mesmos, as duas irmãs, submetidas a uma prova como essa, não
tinham suficiente afeto nem princípios que as fizessem julgar com clemência ou justiça, eu lhes dessem
dignidade ou compaixão. Maria sentia o triunfo e prosseguia em seu propósito, sem se preocupar com Julia; e
Julia sem poder tolerar a preferência de Henry Crawford por Maria, tinha esperança que dái surgisse uma
ciumada e tudo acabasse num grande escândalo.” (MP, p. 161-2)
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Id. Ibid., p. 401. “Terminou a questão com a partida de Mrs. Norris, que deixou Mansfield resolvida a
dedicar-se à infortunada Maria; ambas foram instaladas em outra região, longínqua e pouco conhecida, onde,
freqüentando pouca gente, faltando afeição a uma, e à outra um juízo são, poder-se-ia razoavelmente supor que
os seus temperamentos recíprocos seriam a sua recíproca punição.” (MP, p. 468)
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o descreve como “a man's head without brains, and his bosom without a heart’. Do mesmo
modo, a estupidez de Rushworth não escapa nem mesmo a Sir Thomas, que em bem pouco
tempo de convivência forma uma opinião bastante negativa do futuro genro:
In this quarter, indeed, disappointment was impending over Sir Thomas. Not all his
good-will for Mr. Rushworth, not all Mr. Rushworth’s deference for him, could
prevent him from soon discerning some part of the truth— that Mr. Rushworth was
an inferior young man, as ignorant in business as in books, with opinions in general
unfixed, and without seeming much aware of it himself.171

Assim como o Barão Wildenhaim, Sir Thomas se preocupa com o casamento de sua
filha com um homem deste tipo e decide ter uma conversa com ela, uma situação que a autora
apropria de Lovers’ Vows, onde Wildenhaim questiona sua filha quanto aos sentimentos que
ela tem por Cassel. Entretanto, ao contrário do que ocorre na peça, Maria reforça seu desejo
pelo casamento, dizendo amar Rushworth para tranqüilizar o pai.
As maiores preocupações de Rushworth na peça são ter que decorar 42 falas e vestirse elegantemente. Apesar de enciumado por Maria contracenar com Henry, ele não é capaz de
enxergar além das aparências, ou mesmo agir contra uma situação que tão evidentemente o
desfavorecia, e mais tarde pagaria sua inércia com a traição já mencionada.
Quanto à personagem de Amélia, filha do Barão, com a desistência de Julia em atuar
na peça, a escolha natural é Mary Crawford, que havia anteriormente se oferecido para fazer
qualquer papel que nenhuma das irmãs Bertram quisesse, fazendo alusão à peça The Duenna
(1775), de Richard Sheridan:
“[M]y sister desires her love, and hopes to be admitted into the company, and will be
happy to take the part of any old Duenna or tame Confidante, that you may not like
to do yourselves.” 172

Menos propensa ao romantismo, e mais determinada a conseguir seus objetivos,
friamente calculados, por meio da dissimulação, Mary tenta atrair Edmund para participar da
peça. Diante de sua recusa, ela mostra-se contrariada, revelando sua intenção inicial:
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Id. Ibid. p. 183. “Neste plano, de fato, o desapontamento de Sir Thomas estava iminente. Nem toda a sua boa
vontade para com Mr. Rushworth, nem toda a consideração de Mr. Rushworth por ele, poderiam impedi-lo de
em breve descobrir uma parte da verdade – que Mr. Rushworth era um homem inferior, tão ignorante em
negócios quanto em livros, com opiniões em geral indecisas e parecendo não estar muito certo de si mesmo.”
(MP, p. 197).
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Id. Ibid. p. 125. Meu grifo. “[M]inha irmã manda lembranças e espera ser admitida na companhia, e se sentirá
feliz se lhe derem o papel de qualquer velha ama ou dócil confidente, que as senhoritas mesmas não queiram
desempenhar.” (MP, p. 128). A segunda referência não foi localizada.
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“I am not very sanguine as to our play,” said Miss Crawford, in an undervoice to
Fanny, after some consideration; “and I can tell Mr. Maddox that I shall shorten some
of his speeches, and a great many of my own, before we rehearse together. It will be
very disagreeable, and by no means what I expected.”173

Porém, a possibilidade de ver Mary contracenar cenas tão íntimas com outro homem
faria com que Edmund caísse na armadilha de seus próprios sentimentos e, num jogo
inteligente entre os gêneros teatral e romanesco, a autora faz do ciúme a falha trágica de seu
herói. Embora contrariado a princípio, Edmund também sucumbe “ao charme da
representação”, diante da comemoração vitoriosa de Tom e Maria pela decadência moral do
irmão:
It was, indeed, a triumphant day to Mr. Bertram and Maria. Such a victory over
Edmund’s discretion had been beyond their hopes, and was most delightful. There
was no longer anything to disturb them in their darling project, and they
congratulated each other in private on the jealous weakness to which they attributed
the change, with all the glee of feelings gratified in every way. […] Edmund has
descended from that moral elevation which he had maintained before, and they were
both as much the better as the happier for the descent.174

Porém, a autora não permite que seu herói se entregue à interpretação como uma
forma de forjar uma intimidade emocional, como os outros personagens, e sua consciência o
deixa dividido entre “his theatrical and his real part, between Miss Crawford’s claims and his
own conduct, between love and consistency”.175 Também, ao invés de puni-lo pela falha
trágica no desfecho, como ocorreria na tragédia, o narrador se esquiva da função, perdoa o
herói e dá à narrativa um final mais típico da comédia:
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Id. Ibid. p. 141-2. “Eu não estou muito interessada nessa representação, disse Miss Crawford em voz baixa a
Fanny, depois de uma pausa; e vou preferir Mr. Maddox de que cortarei algum dos diálogos dele e uma grande
parte dos meus, antes de ensaiarmos juntos. Vai ser muito desagradável e de forma alguma eu esperava por isso.”
(MP, p. 148)
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Id. Ibid. p. 148. “Na verdade foi um dia de triunfo para Mr. Bertram e Maria. Uma tal vitória sobre a
prudência de Edmund estava acima de suas expectativas e foi muito divertido. Agora já não havia mais nada para
lhes perturbar o projeto e, com grande júbilo, congratularam-se entre eles pelo ciúme ao qual atribuíam a
mudança. [...] Edmund descera daquela elevação moral em que se mantinha antes, e ambos sentiam-se mais que
felizes com esta descida.” (MP, p. 157).
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Id. Ibid. p. 152. “[o] seu papel teatral e de seu papel real – entre os direitos de Miss Crawford e a sua conduta
– entre o amor e a compostura […].” (MP, p. 140)
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Let other pens dwell on guilt and misery. I quit such odious subjects as soon as I can,
impatient to restore everybody, not greatly in fault themselves, to tolerable comfort,
and to have done with all the rest.176

Com o término da divisão de papéis, têm início os ensaios. Com isso, o ato da leitura
passa a ter uma função essencial, já que para decorar suas falas os personagens lêem a peça.
Estes preparativos exercem em Mansfield Park uma força muito maior do que a encenação
em si, já que ela nunca chega a ocorrer. A função da leitura para o teatro já havia sido
destacada por Charles Lamb ao discutir as tragédias de Shakespeare, em 1811, quando ele
afirma que a realidade física do palco atrapalha a identificação pessoal que deve ocorrer no
espectador. Lamb177 afirma que “[o] que vemos no palco é corpo e ação corporal; o de que
estamos conscientes ao ler é quase exclusivamente o espírito e seus movimentos”. Carlson
explica a visão de Lamb, afirmando que:
“Ao ler, podemos tirar de nossa imaginação apenas os elementos, como trajes, cenário
e ação física, de que necessitamos para participar plenamente dos “pensamentos e da
maquinaria interna” do personagem, enquanto no palco devemos ter uma multidão
de exterioridades minuciosas e específicas, muitas das quais são potencialmente
distrativas.” 178

A teoria de Lamb nos remete à discussão do inicio dos preparativos da peça em que
Henry Crawford e Maria manifestam a opinião de que o objetivo do grupo deveria ser a
encenação e não o teatro, contrariando a idéia de Tom de construir o teatro dentro da casa:
“We must have a curtain,” said Tom Bertram; “a few yards of green baize for a
curtain, and perhaps that may be enough.”
[...]
“I believe we must be satisfied with less,” said Maria. “There would not be time, and
other difficulties would arise. We must rather adopt Mr. Crawford’s views, and
make the performance, not the theatre, our object. Many parts of our best plays are
independent of scenery.”179
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Id. Ibid. p. 397. “Deixemos que outras penas descrevam o crime e desgosto. Eu por mim, abandono esses
odiosos temas a todos os que não foram propriamente pecadores a um tolerável bem estar.” (MP, p. 464).
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apud. Carlson, 1995.
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Carlson, M., Op. cit. “A Inglaterra do Século XIX”. p. 218
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Austen, J. Op. cit. p. 121. “Precisamos de uma Cortina, disse Tom Bertram; alguns metros de feltro verde
para fazer um pano e talvez seja o bastante.
[...]
- Acho que até com menos ficaríamos satisfeitos, disse Maria. Não se tem muito tempo e poderiam aparecer
outras dificuldades. Devíamos de preferência adotar a idéia de Mr. Crawford e fazer apenas uma representação,
não um teatro. Muitas partes das nossas melhores peças são independentes de cenários.” (MP, p. 122-3).
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Assim como no debate entre o gênero dramático a ser escolhido, Maria e Henry
concentram esforços em fazer opções que lhes permitam mais plenamente emprestar a
linguagem e a emoção das personagens para que possam exprimir mais satisfatoriamente suas
própria vontades, o que acabaria num processo de identificação tão completo que os levaria a
exceder o plano da ficção e por fim levar seu erotismo às últimas conseqüências.
O contraponto e a crítica a este comportamento inadequado do leitor são feitos
justamente através da heroína, Fanny Price. Enquanto Maria, como já observamos, não admite
haver qualquer problema moral em seu envolvimento com
a polêmica peça, Fanny identifica o motivo das objeções
de Edmund logo em sua primeira leitura de Lovers’ Vows:

Jovem lendo. Gravura do catálogo
de modas da Ackermann’s
Repository, s.d.

The first use she made of her solitude was to take up the
volume which had been left on the table, and begin to
acquaint herself with the play of which she had heard so
much. Her curiosity was all awake, and she ran through
it with an eagerness which was suspended only by
intervals of astonishment, that it could be chosen in the
present instance, that it could be proposed and accepted
in a private theatre! Agatha and Amelia appeared to her
in their different ways so totally improper for home
representation—the situation of one, and the language of
the other, so unfit to be expressed by any woman of
modesty, that she could hardly suppose her cousins could
be aware of what they were engaging in; and longed to
have them roused as soon as possible by the remonstrance
which Edmund would certainly make.180

Um outro contraste com Maria é fixado em sua
recusa em interpretar a esposa do camponês na peça,

dizendo “I could not act anything if you were to give me the world.”181. Enfrentando
timidamente a imposição de Tom e suportando a humilhação que tal negação lhe rende por
parte de sua tia, Mrs. Norris, diante do olhar de todos, Fanny não cede às pressões. A
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Id. Ibid. p.132. “A primeira cousa eu fez logo que ficou só, foi pegar o volume que ficara sobre a mesa e
começar a familiarizar-se com a peça de que já ouvira tanto falar. Sua curiosidade era enorme e ela se empenhou
na leitura com uma avidez que só era interrompida pelos intervalos de espanto, à idéia de que uma tal peça
houvesse sido escolhida para aquela ocasião, que fosse proposta e aceita num teatro particupar! Agatha e Ameia
lhe pareciam, cada uma no seu gênero, inteiramente inadequadas para uma representação íntima, a situação de
uma e a linguagem da outra, pareciam-lhe impróprias para serem expressas por qualquer mulher honesta, e não
podia acreditar que suas primas tivessem consciência do papel para o qual estavam se comprometendo; e desejou
que, quanto antes, Edmund as advertisse. (MP, p. 136).
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Id. Ibid. p. 139. “Eu não poderia representar por cousa alguma.” (MP, p. 125)
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personagem passa, neste momento, a ocupar o lugar de modelo de conduta, o qual deveria ter
sido assumido por Maria, como já vimos. Reforça-se, assim, a noção de que suas atitudes são
sempre guiadas por uma sólida conduta moral, a qual a impediria de desrespeitar a casa de seu
tio por qualquer razão, fosse ela a paixão ou o amor, como no caso das primas, Maria e Julia,
a diversão, como no caso de Tom, ou interesses materiais, como para Mary. A maior provação
da personagem decorrerá justamente deste episódio, que se encerra com a aquiescência de
Mrs. Grant em representar a personagem que a heroína havia rejeitado, quando sentimentos de
insignificância e solidão levam-na quase a desejar tê-lo aceitado. Entretanto, é justamente a
consciência crítica que ela demonstra ter desenvolvido através da leitura, que a faz perceber o
erro que cometeria se traísse seus próprios princípios.
She alone was sad and insignificant: she had no share in anything; she might go or
stay; she might be in the midst of their noise, or retreat from it to the solitude of the
East room, without being seen or missed. She could almost think anything would
have been preferable to this. Mrs. Grant was of consequence: her good-nature had
honourable mention; her taste and her time were considered; her presence was
wanted; she was sought for, and attended, and praised; and Fanny was at first in
some danger of envying her the character she had accepted.
But reflection brought better feelings, and showed her that Mrs. Grant was entitled to
respect, which could never have belonged to her; and that, had she received even the
greatest, she could never have been easy in joining a scheme which, considering only
her uncle, she must condemn altogether.182

Fanny torna-se uma observadora, ou bystander, como ela se auto-denominaria, atenta
às relações entre as personagens do romance, que ocorria paralela às das personagens da peça.
Ela contempla e analisa os acontecimentos, e é através de seu ponto de vista que podemos
compreender os sentimentos que estavam em jogo. Sensível ao que se passava a sua volta, ela
diverte-se, entristece-se, preocupa-se com tudo, com mínima interação, o que a coloca num
paralelo com o próprio espectador de teatro.
A autora “salva” a heroína de ter que participar da peça nas duas vezes em que a
civilidade e a sensibilidade a impediam de uma recusa. A primeira ocorre quando Mary
182

Id. Ibid. p. 149. “Ela era a única triste e insignificante; não tomava parte em cousa alguma; podia estar ou não
presente; podia estar no meio da balburdia ou refugiar-se na solidão da sala de Leste, sem que ninguém a visse
ou desse pela sua falta. Chegava quase a pensar que qualquer outra cousa seria preferível a essa indiferença. Mrs.
Grant estava importante; e sua boa vontade foi mencionada com louvor; ela era procurada, seguida e elogiada; e
Fanny, a princípio, esteve em perigo de invejar a situação em que a outra se colocara, aceitando o papel. Mas a
reflexão trouxe-lhe melhores sentimentos e mostrou-lhe que Mrs. Grant merecia consideração, o que com ela não
se teria dado; e que, por maior consideração que lhe dessem, considerando apenas o tio, devia condenar
inteiramente.” (MP, p. 159)
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Crawford a procura pedindo para que ela lesse o papel de Edmund para ajudá-la a ensaiar.
Logo que o ensaio começa, Edmund, que vinha procurar Fanny com a mesma finalidade,
interrompe-o. Surpreso pelo encontro com Mary, o herói insiste para que ensaiem juntos,
fazendo com que Fanny volte à posição de observadora e crítica:
[…] Fanny was wanted only to prompt and observe them. She was invested, indeed,
with the office of judge and critic, and earnestly desired to exercise it and tell them all
their faults; but from doing so every feeling within her shrank—she could not, would
not, dared not attempt it: had she been otherwise qualified for criticism, her
conscience must have restrained her from venturing at disapprobation.183

A espécie de crítica a que o casal se refere é bem diferente da que ocorria no interior
da personagem. Enquanto o casal pedia um julgamento de seus desempenhos, Fanny só
pensava na imoralidade da cena que via a sua frente, chegando inclusive a esquecer-se do
próprio livro que tinha nas mãos.
A segunda vez em que Fanny tem sua entrada na peça interrompida ocorre no
momento anterior ao ensaio geral, quando todos os atores deveriam entrar em cena. Um
problema de saúde com seu marido havia feito com que Mrs. Grant não pudesse estar presente
e toda a “companhia” volta-se para Fanny na esperança de que ela ao menos lesse o papel,
mas é o pedido de Edmund que faz com que ela finalmente concorde. Entretanto, a inesperada
chegada de Sir Thomas põe fim ao episódio da peça e restabelece a ordem aparente, ocultando
as tensões, porém, não eliminando-as. É simbólico o fato de que Sir Thomas manda
literalmente queimar todas as cópias não encadernadas da peça que circulavam pela casa e
com isto destrói qualquer lembrança dos acontecimentos e paixões que moveram as ações nos
dias que antecederam o seu retorno. Novamente, os sentimentos que haviam emergido são
reprimidos, porém eclodiriam mais tarde, quando Maria foge com Henry e Júlia casa-se com
John Yates sem que seu pai saiba.
Além de reforçar preceitos morais dentro da narrativa, a não participação de Fanny na
peça e seu ponto de vista enquanto observadora provocam um alinhamento da personagem
com o leitor, facilitando, numa manobra controladora, o processo de identificação deste com a
personagem, o que não necessariamente pressupõe uma padronização de comportamentos,
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Id. Ibid. p. 158. “Fanny foi requisitada apenas para servir-lhes de ponto e observá-los. Ela estava, na verdade,
investida do papel de juiz e crítico e seriamente desejava desempenhar bem esse papel, apontando todas as
falhas; mas ao fazê-lo, sentia-se imensamente constrangida – ela não o poderia, não o deveria, não o ousaria
tentar; tivesse ela, ao contrário, capacidade para criticar, assim mesmo conscientemente, não se aventurava a
desaprová-los.” (MP, p. 169).
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mas sim reações que dependem das sugestões emitidas pela obra, especialmente através da
caracterização do herói184, ou, no nosso caso, heroína. Jauss afirma que os textos podem
destruir ou reforçar as normas, o que, entretanto, provavelmente seria o resultado de certos
tipos de comportamento do leitor. Por exemplo, Henry Crawford e Maria Bertram refletiriam
para Jauss o comportamento de um leitor ingênuo e não reflexivo, evidenciando uma
identificação com o texto tão completa que os coloca quase que num estado de transe,
tornando-se as personagens que representam. Estas respostas ao texto, especialmente se
desacompanhadas de uma reflexão subseqüente, são chamada por Jauss de “patológicas”.185.
Retomando a questão da educação, há uma forte evidência no romance de que tanto a
falta de princípios como a resposta patológica ao texto estão aliadas a uma educação
deficiente e mal orientada. Isto se torna evidente nas condutas de Maria e Julia e nos destinos
que as personagens têm no romance:
Such were the counsels by which Mrs. Norris assisted to form her nieces’ minds; and
it is not very wonderful that, with all their promising talents and early information,
they should be entirely deficient in the less common acquirements of self-knowledge,
generosity and humility. In everything but disposition they were admirably taught.
Sir Thomas did not know what was wanting, because, though a truly anxious father,
he was not outwardly affectionate, and the reserve of his manner repressed all the
flow of their spirits before him.
To the education of her daughters Lady Bertram paid not the smallest attention. She
had not time for such cares.186

Sir Thomas também tem o seu momento de revelação, quando percebe que a má
conduta das filhas poderia ter sido evitada caso tivessem sido adequadamente corrigidas e
direcionadas, inclusive espiritualmente:
Too late he became aware how unfavourable to the character of any young people
must be the totally opposite treatment which Maria and Julia had been always
184

Zilberman, Regina. Estética da Recepção e História da Literatura. São Paulo, Ed. Ática, 1989. p. 57-61
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Conger, Syndy McMillen. “Reading Lovers' Vows: Reading Jane Austen's Reflections on English Sense and
German Sensibility.” In: British Women Playwrights around 1800. 15 de janeiro de 2000. 34 páginas. Disponível
em http://www.etang.umontreal.ca/bwp1800/essays/conger_vows.html, acessado em 08 de novembro de 2004.

186

Austen, J. Op. cit., p. 36. “Tais eram os conselhos com os quais Mrs. Norris se propunha a formar a
mentalidade das sobrinhas; e nao seria de admirar que embora com todos os talentos e precosidades, elas fossem
inteiramente destituídas do menor senso de auto-crítica, de generosidade e modestia. Aliás, eram
admiravelmente instruídas sobre todas as cousas, exceto quanto aos princípios de moral. Sir Thomas nao
percebia essas lacunas pois que, embora verdadeiramente interessado na educação das filhas, ele não sabia
exteriorizar sua afeição e a reserve de seus sentimentos reprimia nelas toda a espontaneidade. Lady Bertram não
dava a menor atenção à educação das filhas. Não tinha tempo para tais preocupações”. (MP, p. 17)
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experiencing at home, where the excessive indulgence and flattery of their aunt had
been continually contrasted with his own severity. [...] Here had been grievous
mismanagement; but, bad as it was, he gradually grew to feel that it had not been the
most direful mistake in his plan of education. Something must have been wanting
within, or time would have worn away much of its ill effect. He feared that principle,
active principle, had been wanting; that they had never been properly taught to
govern their inclinations and tempers by that sense of duty which can alone suffice.
They had been instructed theoretically in their religion, but never required to bring it
into daily practice.187

Do mesmo modo, a frivolidade e a inconstância dos irmãos Crawford são atribuídas a
uma educação negligente e mal conduzida por um tio promíscuo, que “não só afetara seus
modos, mas também suas mentes”, como Edmund observa:
“Say, rather, that he has not thought at all upon serious subjects, which I believe to be
a good deal the case. How could it be otherwise, with such an education and
adviser? Under the disadvantages, indeed, which both have had, is it not wonderful
that they should be what they are? Crawford’s feelings, I am ready to acknowledge,
have hitherto been too much his guides.188

No outro extremo, Fanny se apresenta como o modelo de uma educação bem sucedida,
solidamente conquistada através da leitura e da interferência benéfica de Edmund, o que a
tornará sem dúvida alguma a maior – e melhor – leitora entre todas as personagens criadas por
Jane Austen. Para ela, a associação entre os livros e a educação se dá inclusive no espaço em
que vive, já que sua coleção de livros, iniciada quando ganhou seu primeiro shilling, estava
localizada no aposento que servia para seu uso particular, e que antes, quando ainda eram
educados pela governanta, havia servido como sala de aula. O East Room, como passou a ser
chamado após a dispensa da governanta, era o local onde a personagem buscava refúgio
quando queria ficar só, descansar ou ler.
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Id. Ibid. p. 399. “Depressa começou a compreender como pode ser desfavorável ao caráter das jovens o
contraste entre os dois diversos tratamentos que Maria e Julia haviam recebido em casa: a excessive indulgência
e lisonja da tia em oposição constante à severidade paterna. […] Fora esse o erro mais ponderável; mas por pior
que fosse, Sir Thomas gradualmente começou a enxergar que não for a esse erro sozinho o principal engano do
seu plano de educação. Algo faltara, ou for a destruído pelos maus efeitos do tempo. Ele receiava que um
princípio, um princípio ativo, houvesse faltado; elas nunca haviam propriamente aprendido a governor suas
inclinações e temperamentos por amor a esse sentimento do dever que, só ele, pode suprir tudo. Haviam sido
instruídas teoricamente na sua religião, porém nunca lhes haviam exigido uma prática religiosa diária.” (MP, p.
466).
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Id. Ibid. p. 308. “- Diga, antes, que ele ainda não pensou em cousas sérias, o que me parece ser uma grande
parte do caso. Como poderia ser diferente, com uma tal educação e um tal conselheiro? Sob estas desvantagens
que ambos tiveram não é, na verdade, admirável. Que ainda sejam o que são? Crawford, até aqui, estou pronto a
reconhecer, tem se deixado guiar inteiramente pelos sentimentos.” (MP, p. 348)
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Mesmo diante da grande profusão de gêneros que a protagonista lê e das horas que
passa lendo, conforme já pudemos observar, há em diferentes momentos da narrativa uma
constante recusa em associar esta prática a momentos de grande carga emocional,
demonstrando que uma das funções que a leitura não tem para Fanny é a de elemento de fuga
da realidade. Três momentos distintos ilustram esta tese.
O primeiro ocorre quando Fanny lia o Journal of the Embassy to China e Edmund
entra no East Room para comunicar-lhe sua decisão de participar na peça por causa de Mary
Crawford. Se a literatura de viagem servia como forma de escapismo, como afirmou Pearson,
o mesmo não ocorre com Fanny, cuja perturbação emocional causada pela notícia impede que
ela volte ao livro após a saída de Edmund:
“[...] as soon as I am gone, you will empty your head of all this nonsense of acting,
and sit comfortably down to your table. But do not stay here to be cold.”
He went; but there was no reading, no China, no composure for Fanny. He had told
her the most extraordinary, the most inconceivable, the most unwelcome news; and
she could think of nothing else. To be acting! After all his objections—objections so
just and so public! After all that she had heard him say, and seen him look, and
known him to be feeling. Could it be possible? Edmund so inconsistent! Was he not
deceiving himself? Was he not wrong? Alas! it was all Miss Crawford’s doing.189

O segundo ocorre quando Fanny se vê obrigada a acompanhar o ensaio de Mary
Crawford e Edmund, lendo o texto da peça para poder corrigir os “atores”. A dor de ver
Edmund e Mary declarando seu amor um ao outro através de seus personagens faz com que
Fanny se desconcentre do texto, impedindo-a inclusive de ajudar o primo em suas falhas:
To prompt them must be enough for her; and it was sometimes more than enough; for
she could not always pay attention to the book. In watching them she forgot herself;
and, agitated by the increasing spirit of Edmund’s manner, had once closed the page
and turned away exactly as he wanted help.190
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Id. Ibid., p. 147. “[L]ogo que eu sair, você varrerá da sua cabeça toda essa tolice de representação e se sentará
confortavelmente na sua escrivaninha. Mas não permaneça aqui até se resfriar.
Ele saiu; mas não houve leitura, nem China, nem recolhimento para Fanny. Ele lhe tinha trazido as mais
extraordinárias, mais inconcebíveis, mais desagradáveis notícias; e ela não podia pensar noutra cousa. Ele
representando! Depois de todas as suas objeções – objeções tão justas e tão públicas! Depois de tudo que ela o
ouvira dizer, de ver o procedimento, de saber o que ela havia sentido. Seria possível? Edmund tão inconstante!
Não estaria ele se enganando a si próprio? Não estaria ele enganado? Oh! Tudo era culpa de Miss Crawford.”
(MP, p. 155)
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Id. Ibid., p. 158. “Era bastante que servisse de ponto para eles; pois nem sempre podia prestar atenção ao
livro. Ao observá-los esquecía-se de si mesma; e agitada com o entusiasmo crescente nas maneiras de Edmund,
numa ocasião fechou o livro e se afastou, justamente quando ele precisava de auxílio.” (MP, p. 169)
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Finalmente, o terceiro momento
ocorre em Portsmouth, quando Fanny,
mesmo

num

ambiente

onde

a

possibilidade de leitura era escassa,
como a casa de seus pais, encontra
acesso aos livros, como veremos mais
adiante, retomando um de seus grandes
prazeres. Entretanto, notícias de seu
primo com relação ao pedido de
casamento que ele supostamente faria a
Mary

Crawford

a

impedem

temporariamente de dedicar-se a eles:
She was yet more impatient for “The Lending Library”. Gravura de Isaac Cruikshank
another letter from town after do início do início do século XIX. Jovens escolhem os
receiving this than she had been livros que irão alugar entre romances, sermões, livros
de viagem etc.
before; and for a few days was so
unsettled by it altogether, by
what had come, and what might come, that her usual readings and conversation with
Susan were much suspended. She could not command her attention as she wished.191

Quando, como punição para sua recusa em se casar com Henry Crawford, Sir Thomas
manda-a de volta para a humilde casa de seus pais em Portsmouth, Fanny é exposta à
realidade cruel de que sua educação e cultura tornariam sua volta ao lar impossível. Somente
Portsmouth faria com que a personagem percebesse o longo caminho que havia sido
percorrido entre a menina que chegara a Mansfield Park, sabendo pouco mais que ler, e a
jovem culta e refinada, que discutia poesia, lia livros de viagem, biografias, sermões, e cuja
sensibilidade permitia-a enxergar além das aparências como nenhum outro de seus pares.
Chocada com um ambiente familiar desordenado e barulhento, onde seu pai gritava, bebia e
praguejava e sua irmã mais nova “havia sido treinada para achar que o alfabeto era o seu pior
inimigo”192, Fanny percebe que seu lugar não é mais ali, e anseia pela volta para Mansfield
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Id. Ibid., p. 363. “E, depois de receber essa carta, Fanny tornou-se mais impaciente por saber de notícias, do
que estava antes. Ficou tão suspense a pensar no que poderia estar acontecendo, no que aconteceria, que suas
habituais conversas e leituras com Susan foram muito interrompidas, durante vários dias. Não podia dirigir a
atenção, como o desejava.” (MP, p. 417)
192

Id. Ibid., p. 341.
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Park, sentindo principalmente a falta de seus livros, o que a motiva a procurá-los num
gabinete de leitura:
[...] she often heaved a sigh at the remembrance of all her books and boxes, and
various comforts there. By degrees the girls came to spend the chief of the morning
upstairs, at first only in working and talking, but after a few days, the remembrance
of the said books grew so potent and stimulative that Fanny found it impossible not
to try for books again. There were none in her father’s house; but wealth is luxurious
and daring, and some of hers found its way to a circulating library. She became a
subscriber; amazed at being anything in propria persona, amazed at her own doings in
every way, to be a renter, a chooser of books! And to be having any one’s
improvement in view in her choice!.193

Assim, é em Portsmouth que Fanny atinge sua maturidade enquanto leitora, quando,
sem nenhuma mediação, ela não apenas passa a escolher seus próprios livros, mas também a
orientar a leitura de sua irmã Susan, em quem Fanny havia identificado um potencial de
desenvolvimento intelectual, repetindo o que Edmund havia feito com ela mesma, e
estabelecendo um padrão cíclico na narrativa que se inicia com a orientação de Fanny por
Edmund e fecha-se com a emancipação intelectual de Fanny, quando ela mesma passa de
orientada a orientadora de leitura.
Iser194 afirma que a função da ficção “se cumpre na mediação entre o sujeito e a
realidade”. Mansfield Park nos apresenta através de Fanny Price um modelo de leitor, dentro
do projeto da autora, em quem o leitor empírico deve supostamente reconhecer-se. Assim
como a heroína, este leitor deve saber reconhecer no texto literário a distinção entre o que é
real, ou nos termos de Iser, o repertório do texto, e o que é discursivo e, portanto,
representação.
Tal situação pode parecer a princípio paradoxal, já que para apresentar a seu leitor um
modelo de leitura que prima pelo distanciamento crítico, a autora precisa utilizar estratégias
que possam justamente aproximá-lo da personagem central, como, por exemplo, a passividade
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da personagem ou o fato de ela não pertencer nem ao universo de Mansfield Park, nem ao de
Portsmouth. Este jogo com o leitor empírico pode terminar por levá-lo exatamente ao erro que
a obra procura criticar – a não-reflexão sobre o caráter ficcional da literatura – já que estimula
a identificação. A solução para este impasse parece, entretanto, estar justamente num ponto
que foi interpretado por uma grande parcela da crítica como uma falha no romance: a
protagonista é pouco convincente como foco da narrativa. Fanny Price foi considerada uma
personagem tímida, moralista, entediante e indigna de prender a atenção do leitor durante toda
a longa narrativa. O crítico Lionel Trilling195 chegou a afirmar que “Nobody, I believe, has
ever found it possible to like the heroine of Mansfield Park”. Por menos consensual que esta
crítica possa ser, há de se concordar que a caracterização de Fanny, assim como suas ações,
não motivam o envolvimento emocional do leitor empírico. Ao contrário, elas favorecem o
uso de seu próprio julgamento, a favor do qual atua também o emprego da ironia, uma
característica marcante do estilo da autora, que encontra lugar até mesmo num romance sóbrio
e profundo, como Mansfield Park.
Com um exemplo importante disto podemos tomar a ocasião em que Mary Crawford
descobre que seu irmão havia decidido cortejar Fanny simplesmente pelo desafio e pelo
prazer da conquista. Após um parco protesto, Mary decide deixar a amiga à mercê de seu
próprio destino:
And without attempting any farther remonstrance, she left Fanny to her fate, a fate
which, had not Fanny’s heart been guarded in a way unsuspected by Miss Crawford,
might have been a little harder than she deserved; for although there doubtless are
such unconquerable young ladies of eighteen (or one should not read about them) as
are never to be persuaded into love against their judgment by all that talent, manner,
attention, and flattery can do, I have no inclination to believe Fanny one of them
[…].196

A passagem é significativa, porque lembra ao leitor que o que ele está lendo é uma
obra de ficção e busca dissociar Fanny das heroínas virtuosas, e, por isso, inconquistáveis, dos
romances de sensibilidade, tão em voga na segunda metade do século XVIII. O tom irônico
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porém estou inclinada a não acreditar que Fanny seria uma dessas [...].” (MP, p. 228)
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empregado no trecho sugere também uma crítica à falta de realismo com que estas heroínas
são representadas nestes romances.
Entretanto, Mansfield Park mostra que um árduo percurso deve ser trilhado até que o
leitor atinja o nível de amadurecimento necessário para que se distancie do texto, seja ele de
poesia, história, teatro ou prosa de ficção, e consiga distinguir o que é literatura do que é
realidade. O romance acentua o papel de uma sólida formação cultural e moral, uma boa
orientação e o cultivo precoce do hábito da leitura como essenciais para o sucesso na
formação deste leitor ideal, e, entre as tantas personagens leitoras do texto, temos em Fanny
Price um modelo bem sucedido desta empreitada.
Por outro lado, a rejeição deste modelo, pode ter conseqüências desastrosas. A
exemplo de Maria Bertram, os leitores a cujas mentes faltam estabilidade ou princípios, e que
se identificam demais com personagens que também não possuem estas qualidades podem
colocar em risco sua própria felicidade.
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3. Conclusão
Embora possuam enredos bastantes distintos, os dois romances analisados nessa
dissertação, Northanger Abbey e Mansfield Park convergem em muitos aspectos. Cada um a
seu modo, ambos apresentam a história de heroínas que modificam sua visão de mundo
através do aprendizado e da leitura.
Em Northanger Abbey, Catherine Morland vem de uma família inglesa comum,
pertencente à classe média. Ela vivia confortavelmente, embora não fosse rica, possuía pais
afáveis, mas limitados em suas atenções a sua formação intelectual devido ao fato de terem
um grande número de filhos. Além disso, seus próprios pais eram pessoas simples e por vezes
ingênuas, que, embora não tenham podido dar a ela uma educação mais sofisticada,
certamente haviam contribuído para a formação de seu bom caráter. O espaço geográfico em
que Catherine viveu também não contribuiria para que ela se tornasse mais sábia em termos
de relacionamentos humanos. Catherine nasceu e viveu no campo, mais precisamente em
Wiltshire, onde desfrutava principalmente da companhia de seus vizinhos, os Allens. No
momento de sua apresentação ao mundo, Catherine é afastada de sua família e lançada em
meio a uma sociedade composta por pessoas com as quais não sabia como lidar: os espertos e
interesseiros Thorpes, que vinham de Londres, e os Tilneys, cujo nível social, financeiro e
intelectual era muito superior àquele das pessoas com quem Catherine convivia. Catherine é
obrigada, deste modo, a aprender a viver num mundo para o qual não estava preparada, ao
mesmo tempo em que deve aprender que há uma grande distinção entre a ficção e a realidade.
Ao tornar-se uma boa leitora, ela torna-se também mais capaz de avaliar o mundo real que a
cercava. Porém ela não o faz sozinha, mas sim com a ajuda do herói, Henry Tilney, um
clérigo recém-formado, com origem em uma família respeitável, com que viria a se casar.
Do mesmo modo, em Mansfield Park, Fanny Price se vê separada de seus pais e
irmãos para ir morar na casa de seus tios no campo, onde é tratada com inferioridade e
diferença por todos, exceto por seu primo Edmund Bertram, o qual se responsabilizirá, desde
a chegada da heroína à residência, por sua educação, que se dá através de uma leitura
orientada e por conversas iluminadas pelo bom senso e pela boa educação. Assim como
Henry, Edmund também havia feito opção pela vida eclesiástica e é ordenado durante o
decorrer da narrativa. Sua família também tinha uma condição financeira bastante confortável,
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mas, assim como Henry, Edmund não era o herdeiro da fortuna dos pais, por ser o segundo
filho. Com maior bom senso e uma mente melhor desenvolvida, Fanny também seria forçada
a conviver com valores morais diferentes daqueles com que estava acostumada quando da
chegada dos irmãos Crawford a Mansfield Park, os quais, como os Thorpes, eram
interesseiros, enganadores e de caráter duvidoso.
Se os enredos possuem vários elementos em comum, a caracterização das heroínas,
contudo, é significativamente diversa. Catherine pertence ao rol das heroínas austenianas
falíveis, do qual Fanny seja talvez a única exceção, conforme apontam muitos críticos.
Catherine passa a maior parte do romance incorrendo em ações e atitudes inadequadas, as
quais, conquanto não revelem jamais falhas em seu caráter, a descaracterizam enquanto
heroína típica dos romances de algumas antecessoras de Austen, cujas personagens eram
modelos de perfeição e de sensibilidade. O que a autora valorizava em suas personagens não
era de modo algum essas características, mas sim a racionalidade, e, se para Catherine, ela só
seria adquirida através de seu aprimoramento intelectual e com o fim de seus devaneios
ficcionais quase no término da narrativa, essa é uma característica inerente a Fanny desde o
início. Como já discutimos anteriormente, sabemos que Fanny passou por um processo de
educação orientado por Edmund através da leitura, mas não temos acesso a esse
amadurecimento. Simplesmente sabemos que ele ocorreu através da informação do narrador.
Embora em Northanger Abbey o leitor consiga acompanhar melhor o processo de
racionalização de Catherine através de uma comparação entre como ela se comportava frente
aos acontecimentos antes dele e como ela passa a agir após a correção de seu erro, algo
bastante semelhante ocorre no tratamento rápido e apressado que é dado a ele. Butler
argumenta que isso ocorre porque Jane Austen não valoriza os processos pessoais de
aprendizado da razão como um fim em si mesmo. Segundo ela, o que se exige de Catherine é,
antes disso, uma suspensão de um certo tipo de atividade mental – o hábito de misturar a
realidade com a ficção. Assim, Austen não está preocupada em definir que tipo de processo
mental fará com que Catherine se mantenha sensata. O leitor precisa confiar que do momento
da descoberta de seu erro em diante ela será mais cautelosa, mais cética e mais preocupada
com evidências objetivas.197
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Contudo, o que fica bastante evidente em ambos os casos é que o papel da família de
responsabilizar-se pela orientação no processo de formação das duas protagonistas, passa das
mãos de seus pais para os heróis, Henry e Edmund.
O retorno de Catherine ao lar após um longo período de aprendizado e de revelações
longe de seu local de origem nos oferece uma visão da inabilidade de seus pais em lidar com
os novos problemas que a heroína tentava enfrentar com sua nova perspectiva de mundo e,
apesar de bem-intencionados, eles terminam por interpretar mal o sofrimento de Catherine,
atribuindo-o ao fato de ter ficado mal-acostumada a uma vida mais luxuosa fora de casa. E se
há falhas acidentais no caso de Catherine, a situação de Fanny é ainda mais aterradora. O
retorno da personagem para Portsmouth permite que não somente a heroína mas também o
leitor vislumbre o que teria sido a vida da pobre heroína se ela não tivesse sido enviada a seus
tios em Mansfield Park. Uma casa descuidada, cheia de crianças barulhentas e mal
comportadas, pais ignorantes e desinteressados no bem estar das filhas e uma vida de pobreza
fariam da sensível Fanny uma figura triste. Até certo ponto, aquilo que poderia ter sido a vida
de Fanny naquele ambiente familiar se espelha na personagem de sua irmã, Susan. A
realidade da origem da heroína a choca ao expô-la à realidade do que seria seu lar, caso
tivesse ficado. Seus tios, Sir e Lady Bertram, contudo, não erram menos na educação dos
filhos. Eles a deixam a cargo de uma governanta e, posteriormente, a confiam inteiramente à
malévola Mrs. Norris, tia de Fanny e dos Bertrams, que exerce seu papel tão mal que acaba
por comprometer o futuro das primas da protagonista.
Não menos óbvio é o fato de que essas falhas na educação das heroínas são
solucionadas nos dois casos através de uma figura masculina, representante da igreja
anglicana e pertencente a uma classe social superior, com quem as heroínas viriam a se casar.
Não devemos, entretanto, supor que o herói austeniano é uma personagem perfeita que vem
apenas reforçar a inferioridade feminina numa cultura predominantemente masculina e que o
ofício religioso lhe dá uma credibilidade moral e ética incontestável. Ao contrário disso,
ambos os heróis são, assim como suas heroínas, falíveis, embora mais maduros e cultos que
elas no momento em que as conhecem. Henry Tilney é irônico e muitas vezes prepotente na
forma como “ensina” Catherine a usar determinados termos da língua. Na contra-corrente da
opinião vigente masculina da época, Henry não só admite ser leitor de romances como revela
que uma grande parte dos homens lêem tantas obras quanto as mulheres. O herói entende de
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tecidos para vestidos, conhecimento não tipicamente masculino, e é capaz de momentos de
alguma insensibilidade, como quando brinca com a credulidade de Catherine fazendo com
que ela imagine sua residência como o cenário de um romance gótico. Harmonizando com o
tom mais sóbrio de Mansfield Park, Edmund Bertram é um herói mais sério e centrado, mas
que, apesar de todo o seu bom senso e educação, padece durante grande parte da narrativa de
cegueira para dois fatos bastante óbvios para a heroína, assim como para o leitor: Fanny o
amava secretamente e a mulher a quem ele amava, Mary Crawford, estava longe de ser um
modelo de virtude e perfeição tal como ele a julgava e seu verdadeiro interesse no herói
estava no status de sua família. Este envolvimento com Mary o leva a cometer atos que seriam
contrários a seus princípios e dos quais discordava, como a participação numa peça de teatro
durante uma apresentação doméstica. Porém, ele não consegue resistir por deixar sua
racionalidade de lado e entregar-se à paixão.
É exatamente para a racionalidade que os desfechos dos dois romances parecem
conduzir. Ao trazer Catherine à razão e ajudá-la a curar-se de suas ilusões românticas, Henry
também aprende que a realidade pode produzir efeitos tão cruéis quanto à ficção e que
pessoas próximas, como seu pai, podem possuir uma falha de caráter tão profunda quanto a
dos vilões dos romances, de modo a prejudicar outros indivíduos. Edmund prepara Fanny para
a razão, para posteriormente ter ele mesmo que deixar uma ilusão e voltar à realidade e Fanny
exerce um papel central no processo de recuperação do primo através de seu companheirismo,
de seu bom senso e de suas conversas.
Austen não sustenta em seus romances que a racionalidade e o desenvolvimento
estejam ligados a métodos tradicionais de educação. Suas heroínas não são instruídas por
governantas, nem tampouco são exímias desenhistas ou sabem tocar instrumentos musicais.
Sendo ela mesma uma ávida leitora, vinda de uma família de leitores vorazes, conforme já
discutido na introdução, ela coloca em seus romances uma grande ênfase no papel que a
leitura possui no desenvolvimento intelectual da mulher, e nesse aspecto, os dois romances se
complementam.
Northanger Abbey se ocupa quase que exclusivamente da leitura de romances. Embora
outros gêneros sejam citados, como os periódicos, ou tratados de modo ligeiramente mais
extenso, como a História, o foco do texto está centrado nesse gênero – bastardo ainda, na
época em que o romance foi escrito – que a autora buscava defender. E ela o faz tanto na
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escolha da forma como em seu conteúdo. A estrutura do romance espelha-se em romances
góticos, uma variante do gênero, através da paródia e um tipo de leitura que leva sua heroína
inicialmente a um estágio de ilusão provocado pela ficção e, posteriormente, ao momento de
descoberta de seus erros e de sua correção por meio da uma mudança em suas atitudes e da
promessa de ser mais racional ao tratar com questões futuras.
Mansfield Park, por sua vez, pouco diz a respeito do gênero romanesco para centrarse na leitura de uma profusão de outros gêneros textuais. Talvez isso ocorra pelo fato de que o
tema já teria sido suficientemente explorado em seu primeiro romance, mas é bem mais
provável que, na época em que a obra foi escrita, o romance já não precisasse mais de uma
defesa e já que já estaria um pouco mais consolidado enquanto forma literária aceita e já teria
adquirido um prestígio razoável. Uma possível evidência disso é a nota publicada pela própria
autora antes do texto de Northanger Abbey, que foi escrito no final da década de 1790, mas só
veio a ser publicado três anos após a publicação de Mansfield Park. Na nota a autora avisa:
The public are entreated to bear in mind that thirteen years have passed since it was
finished, many more since it was begun, and that during that period, places,
manners, books, and opinions have undergone considerable changes. 198

De qualquer modo, a mudança de perspectiva de um uso inadequado da leitura de
romances para a leitura de modo geral não apenas permite, mas exige que a autora inclua em
sua discussão outras formas literárias e ela cita ou faz alusão a nada menos que oito diferentes
gêneros: o teatro, a poesia, o conto, a História, a biografia, ensaios, o jornal e o próprio
romance. Embora em poucas passagens sua citação ou alusão estivesse associada a outras
personagens, todos esses gêneros faziam parte do repertório de leitura de Fanny e dele ela
fazia um excelente uso. A formação intelectual da heroína é contrastada no romance com a
educação de suas primas Maria e Julia. As três cresceram juntas e receberam, em teoria, quase
a mesma educação formal. Porém, com índole e caráter bastante diversos do de Fanny, suas
primas são levadas a erros pela condescendência e permissividade da tia e pela falta de
cuidado dos pais, que estavam sempre ocupados demais com seus afazeres para cuidar dos
filhos. Em comparação, desde cedo o gosto de Fanny pela leitura é revertido em seu próprio
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favor por Edmund e, antes mesmo de ser apresentada à sociedade, Fanny já teria uma
excepcional capacidade de observação, discernimento e bom senso que a destacaria entre as
demais moças de seu convívio.
Na convergência entre os enredos de tão diferentes romances é possível notar, então,
que a autora não tem como objetivo discutir a educação formal de modo geral. Seu olhar está,
de fato, voltado para o papel desempenhado pela família e pela leitura na formação do caráter,
da moral, do bom senso e, principalmente, da racionalidade da mulher. A posição que os dois
romances sustentam é de que não há gêneros ruins para um bom leitor. O que existe são
leituras equivocadas, que podem ocorrer tanto com o romance, quanto com um gênero mais
objetivo como a História. Tudo dependerá do modo como a orientação é conduzida no
ambiente doméstico. Onde ela existe e é incentivada, temos como resultado uma personagem
sensível, porém racional e sagaz. Onde ela não existe, o resultado é a ignorância e falta de
discernimento, e as adoráveis, porém falíveis, heroínas de Jane Austen deverão descobrir com
a experiência que o uso das paixões em detrimento da razão é condenável e prejudicial não só
a sua própria individualidade, mas também ao modo como se dá sua interação social. Em
Sense and Sensibility, a impulsiva Marianne Dashwood se vê à beira da morte por causa dos
excessos cometidos por ilusões românticas provocadas pelo romance sentimental. Embora
suas falhas sejam apontadas pela irmã mais racional, elas são ignoradas pela mãe, que não
consegue perceber até que seja bem tarde, os males de sua permissividade com relação à filha
mais nova. Em Pride and Prejudice, uma mãe tresloucada e um pai ausente, que fecha os
olhos para o modo como sua esposa influencia mal suas filhas, são responsáveis pelos
infortúnios de todas as suas filhas quando uma delas foge com um oficial. É novamente o
herói, Mr. Darcy, que corrigirá as falhas ocorridas no ambiente familiar da heroína, Elizabeth
Bennet. De um modo geral e cada um a seu modo, todos os romances da autora trabalham
com esses ingredientes e a leitura está presente em cada um deles como um elemento que, se
devidamente orientado (e devemos enfatizar bem a importância da orientação), constituirá um
importante elemento formador.
Nesse aspecto, todos os gêneros, inclusive o romance, poderiam contribuir para que a
mulher se desenvolvesse intelectualmente e alargasse sua visão de mundo. Fanny é uma
personagem jovem e tímida, porém sua excelente formação intelectual permite que ela faça
uma observação e avaliação precisa dos acontecimentos a sua volta e julgue-os do modo
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como eles realmente são. Nenhuma outra personagem de Mansfield Park teria a mesma
habilidade tão desenvolvida como ela. A importância da orientação no seu desenvolvimento é
reforçada no final do romance, quando ela mesma, já dotada de uma grande capacidade de
julgar e escolher corretamente, passa a orientar a leitura da irmã, Susan, e ajudá-la a
desenvolver seu intelecto também através de seu apreço pela leitura. Em contraste, a
desajeitada Catherine recusa-se a ler qualquer coisa que possa exigir dela alguma reflexão e
seus pais acomodam-se diante disso, permitindo que a heroína fizesse apenas aquilo que
queria, e não a forçando à racionalidade. O perigo real numa leitora como Catherine não está
contido no gênero que ela lê, mas sim no fato de que ela não gosta de refletir e a capacidade
que o romance tem de provocar reflexões é habilmente explorada pela autora em todos os seus
romances. Seus narradores estabelecem diálogos com o leitor e muitas vezes explicitamente o
convidam a pensar, solicitando a ele que preencha as lacunas do texto ou exigindo dele
sagacidade e perspicácia para compreender o plano mais profundo da ironia abundantemente
empregada pela autora. O distanciamento crítico dos objetos analisados convida também o
leitor a distanciar-se do texto e assim avaliar os acontecimentos de modo crítico e nesse
sentido as generalizações possibilitadas pelo romance parecem ser mais úteis ao aprendizado
do mundo do que as especificidades e distanciamento temporal dos relatos históricos.
Austen preconiza um tipo de romance que busca observar o seu tempo presente, o seu
país, a sua observação do comportamento social de famílias pertencentes à sociedade
burguesa na Inglaterra, sobretudo, proprietários de terra. E a forma escolhida pela autora dá a
ela a capacidade de criar imagens poderosas para transmitir suas idéias e orientar ela mesma a
reflexão do leitor. E assim ela o faz, lutando pela consolidação do gênero e levantando uma
bandeira em sua defesa.
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