
JANE EYRE
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contos, histórias de fantasia, poemas e diários, e criaram uma 
revista mensal. Charlotte e Branwell, o único homem, cola‑
boraram na invenção do reino imaginário de Angria, e Emily 
e Anne, na invenção de Gondal. Charlotte escreveu quatro 
romances: Jane Eyre (1847), Shirley (1849), Villette (1853) e 
The Professor (o primeiro deles, publicado postumamente em 
1857). Emma, um fragmento, foi publicado em 1860.

fernanda abreu é formada em história pela Universidade de 
Paris i e mestre em sociologia e antropologia pela ufrj. Nasci‑
da em Londres em 1972, teve uma breve carreira no mercado 
editorial do Rio de Janeiro antes de se dedicar exclusivamente 
à tradução, em 2001. Seus trabalhos se concentram principal‑
mente na área de ficção e incluem autores como Jane Austen, 
Toni Morrison, Rachel Cusk, Paul Theroux e Kazuo Ishiguro.

stevie davies é escritora, crítica literária e historiadora; é 
fellow da Royal Society of Literature, da Welsh Academy e 
diretora de escrita criativa na Universidade Wales Swansea. 
É autora de quatro livros sobre Emily Brontë e editou a pu‑
blicação das obras de Charlotte e Anne Brontë na Penguin 
Classics. Entre seus romances estão The Elements of Water e 
Kith & Kin, ambos finalistas do prêmio Orange.

210610_penguin_miolo_jane eyre_graf.indd   1 10/06/21   18:49



sandra guardini teixeira vasconcelos é professora titu‑
lar de literaturas de língua inglesa da Universidade de São Paulo 
(usp). Tem mestrado e doutorado em teoria literária e literatura 
comparada pela usp e pós‑doutorado na Universidade de Cam‑
bridge e na Universidade de Manchester. É autora de Puras mis-
turas (1997), Dez lições sobre o romance inglês do século xviii 
(2002) e A formação do romance inglês: Ensaios teóricos (2007), 
que recebeu o prêmio Jabuti de 2008 na categoria Teoria/Crítica 
Literária. É curadora do Fundo João Guimarães Rosa (ieb-usp) 
e pesquisadora 1a do cnpq.

210610_penguin_miolo_jane eyre_graf.indd   2 10/06/21   18:49



charlotte  
brontë

Jane Eyre

Tradução
fernanda abreu

Introdução de
stevie davies

Prefácio de
sandra guardini teixeira vasconcelos

210610_penguin_miolo_jane eyre_graf.indd   3 10/06/21   18:49



Copyright © 2021 by Penguin‑Companhia das Letras 
Copyright da introdução © 2006 by Stevie Davies

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa de 1990, que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Penguin and the associated logo and trade dress are registered 
and/or unregistered trademarks of Penguin Books Limited and/or  

Penguin Group (usa) Inc. Used with permission.

Published by Companhia das Letras in association with  
Penguin Group (usa) Inc.

Todos os esforços foram feitos para contatar os detentores  
dos direitos autorais do prefácio. A editora agradece qualquer  

informação relativa aos titulares.

título original
Jane Eyre

preparação
Lígia Azevedo

revisão
Ana Maria Barbosa

Márcia Moura
Thiago Passos

[2021]
Todos os direitos desta edição reservados à

editora schwarcz s.a.
Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32

04532‑002 — São Paulo — sp
Telefone: (11) 3707‑3500

www.penguincompanhia.com.br
www.blogdacompanhia.com.br

www.companhiadasletras.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip)
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Brontë, Charlotte, 1816‑1855.
Jane Eyre / Charlotte Brontë ; tradução Fernanda 

Abreu. — 1a ed. — São Paulo : Penguin‑Companhia das 
Letras, 2021.

Título original: Jane Eyre.
isbn 978 -85 -8285-139-5

1. Ficção inglesa 1. Título.

21-60712 cdd -823

Índice para catálogo sistemático:
1. Ficção : Literatura inglesa 843

Aline Graziele Benitez — Bibliotecária — crb — 1/3129

210610_penguin_miolo_jane eyre_graf.indd   4 10/06/21   18:49



Sumário

Introdução — Stevie Davies 7
Prefácio — Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos 39

JANE EYRE 59

210610_penguin_miolo_jane eyre_graf.indd   5 10/06/21   18:49



210610_penguin_miolo_jane eyre_graf.indd   6 10/06/21   18:49



Introdução*

stevie davies

Em Gateshead: num dia frio, uma órfã de nove anos de 
idade se enrosca com um livro num banco junto a uma 
janela, é encontrada, apanha, revida, e é trancada pela 
tia num aterrorizante “quarto vermelho”. Em Lowood: a 
pequena rebelde, despachada para um regime de fome a 
cargo de um reverendo hipócrita, é tachada de mentirosa 
e faz uma amiga, Helen Burns, que morre de tuberculose 
em seus braços. Em Thornfield: adulta, preceptora, “po‑
bre, desconhecida, feia e miúda”, ela afirma sua igualdade 
com o aristocrata Rochester, ama‑o e é por ele amada, mas 
acaba surpreendida pela existência de uma esposa louca 
no sótão. Em Moor House: reduzida à mendicância, a re‑
belde encontra seus semelhantes, uma fortuna, e a força de 
resistir a um chamado peremptório para trabalhar como 
missionária num casamento letal. Em Ferndean: a rebelde 
volta para um Rochester cego e mutilado, e “Leitor, eu me 
casei com ele”.

Foi essa a aventura em cinco partes de Jane Eyre que 
fascinou o público leitor em outubro de 1847, e nas palavras 
de Annie Thackeray Ritchie, filha do célebre romancista 
William Makepeace Thackeray, “deixou Londres inteira a 

* Os leitores que ainda não conhecem o livro devem levar em con‑
ta que detalhes do enredo serão revelados nesta introdução. (n. e.)
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jane eyre8

falar, ler e tecer conjecturas”. Annie Ritchie, então menina, 
confessou que ela e as irmãs tinham “pego [o livro] sem au‑
torização, lido partes aqui e outras ali, e sido transportadas 
por um jamais sonhado e até então não imaginado turbi‑
lhão”.1 George Smith, o jovem editor de Charlotte Brontë, 
recorda ter começado a ler o manuscrito num domingo de 
manhã: “A história logo me prendeu. Antes do meio‑dia, 
meu cavalo chegou na porta, mas eu não consegui largar o 
livro”. Recusando todos os compromissos, ele continuou a 
ler e almoçou um sanduíche. Engoliu a refeição da noite, e 
“antes de ir para a cama nessa noite tinha terminado de ler 
o manuscrito”.2 O crítico Frederick Harrison recordou em 
1895 “a empolgação que na década de 40 se apoderou de 
todos nós com a publicação de Jane Eyre, com a descoberta 
de um novo gênio e de um novo estilo”.3

Qual foi o segredo do sucesso mágico de Jane Eyre, e o 
que originou a reação contra o romance como um manifes‑
to feminista perigoso e sexualmente excitante, um inadmis‑
sível testamento incendiário e raivoso que instigou o fogo 
revolucionário do cartismo e das revoluções europeias do 
final dos anos 1840? Jane Eyre falava com uma linguagem 
demasiado pessoal para ser ignorada. Thackeray resumiu a 
capacidade do livro de adentrar o espaço íntimo do leitor e 
lhe tocar o coração ao perguntar, após a morte precoce de 
Charlotte Brontë: “Qual de seus leitores não foi seu ami‑
go?”.4 Essa carinhosa intimidade e autenticidade total de 

1. Annie Thackeray Ritchie, “My Witches’ Cauldron”. Macmil-
lan’s Magazine 63 (fev. 1890), em CA, v. i, p. 124.
2. George Smith, “Charlotte Brontë”. Cornhill Magazine (jul.‑
‑dez. 1900), em CA, v. i, pp. 137‑8.
3. Frederick Harrison, Charlotte Brontë, Studies in Early Vic-
torian Literature. Londres: Edward Arnold, 1895, em CA, v. i, 
p. 251.
4. William Makepeace Thackeray, “The Last Sketch”. Cornell 
Magazine i (jan.‑jun. 1860), em CA, v. i, p. 86.
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9introdução

tratamento, aliadas à publicação inicial de Jane Eyre como 
“Uma autobiografia” editada pelo desconhecido “Currer 
Bell”, levou os amigos do romance a sentir terem conhe‑
cido e a querer conhecer melhor uma pessoa específica, 
enquanto seus inimigos, consternados por seu tom feroz 
nada feminino e por sua mensagem incendiária, repudia‑
vam sua crueza emocional e seu poder de sedução. A voz 
de Jane Eyre falava sobre paixão erótica, aspirações das 
castas inferiores e raiva feminina num período em que o 
radicalismo político ameaçava as fronteiras da ordem es‑
tabelecida. A curiosidade do público ansiou por identificar 
aquele autor desconhecido. As irmãs Brontë haviam ado‑
tado pseudônimos com sonoridade masculina por estarem 
cientes do tratamento desigual da crítica literária, devido 
ao qual uma escritora não podia esperar receber uma ava‑
liação justa.5 Mas o mistério só fez inflamar o desejo do 
público de desmascarar a pessoa por trás de Jane Eyre. 
Currer Bell era homem ou mulher? Ou ambos? Currer Bell 
era também Acton e Ellis Bell (Anne e Emily Brontë, cujos 
Agnes Grey e O morro dos ventos uivantes seriam publi‑
cados depois de Jane Eyre em dezembro do mesmo ano)? 
O influente romancista e crítico George Henry Lewes in‑
tuiu que o romance, “saído das profundezas de um espírito 
combativo, sofredor e que muito suportou”, era obra de 
uma mulher. Ele também cedeu ao apelo pessoal da histó‑
ria: “nós a admiramos e amamos… a amamos por sua for‑
ça de caráter, por sua mente honesta, por seu coração amo‑
roso e por sua personalidade singular, porém fascinante”. 
Esse reconhecimento de que Jane Eyre era caracterizado 
pela “realidade… por uma profunda e notável realidade”6 
calou fundo em Charlotte Brontë.

5. Charlotte Brontë, “Biographical Notice of Ellis and Acton 
Bell” (1850), impresso em WH, p. xliv.
6. George Henry Lewes, crítica de Jane Eyre. Fraser’s Magazi-
ne 36 (dez. 1847), em CA, v. iii, p. 12, 14.

210610_penguin_miolo_jane eyre_graf.indd   9 10/06/21   18:49



jane eyre10

Quando a identidade da autora veio a público e foi 
incensada pela elite literária de Londres, Lewes viria pos‑
teriormente a ofendê‑la com o seguinte gracejo: “Deveria 
haver grande empatia entre nós, srta. Brontë, pois ambos 
escrevemos livros malcriados”.7 A culta aristocrata Lady 
Herschel desaconselhou deixar o livro pela casa para que 
filhas o lessem,8 e a conservadora crítica Elizabeth Rigby, 
num texto que se tornaria célebre, arriscou palpitar que, 
se o romance não tinha sido escrito por um homem (como 
parecia indicar a ignorância de Jane Eyre em matéria de 
culinária e vestuário), devia ser obra de uma pessoa de‑
linquente sexual.9 Sobre a questão do gênero da autora, a 
intelectual e romancista Harriet Martineau afirmou, sem 
qualquer indício de humor, “que determinado trecho de 
Jane Eyre” sobre costurar anéis de cortina “só poderia 
ter sido escrito ou por uma mulher, ou então por um es‑
tofador”.10 Outros consideraram que a potência do estilo 
excluía a possibilidade de uma autoria feminina.

A autora não era nenhuma principiante. Nascida em 
Thornton em 1816 e criada em Haworth, no condado de 
Yorkshire, Charlotte Brontë, órfã de mãe ainda muito 
pequena, era, desde a morte prematura das irmãs mais 
velhas Maria e Elizabeth, a mais velha de uma unida fa‑
mília de quatro jovens e promissoras escritoras, criadoras 
de uma literatura épica para seus mundos de fantasia de 
Angria e Gondal. Patrick Brontë, o pai, pároco residente 
da igreja de São Miguel e Todos os Anjos de Haworth, 
recebia um magro salário, e a família levava uma vida de 

7. Relatado por George Smith, “Charlotte Brontë”, em CA, v. i, 
p. 146.
8. Ibid., p. 147.
9. Elizabeth Rigby, crítica de Vanity Fair e Jane Eyre. Quar-
terly Review (dez. 1848), em CA, v. i, pp. 33‑61.
10. Harriet Martineau, Autobiography (1877), 3 v. Londres: 
Virago, 1983, v. ii, p. 324.
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privações e trabalho árduo. Como professora e precepto‑
ra, Charlotte, consternada pela tímida consciência de sua 
baixa estatura, pele ruim e traços irregulares, era tratada 
como se “não tivesse existência”, pois uma preceptora, 
como ela amargamente observou, “não é considerada um 
ser vivo e racional”.11 Em 1842, ela agarrou a chance de 
garantir uma educação para si no Pensionnat Heger em 
Bruxelas. Lá, o amor por seu “mestre” Constantin He‑
ger, por mais cheio de angústia que tenha sido, levou‑a 
a aprender com ele os princípios da composição e a dis‑
ciplina da edição, e após voltar para Haworth em 1844, 
ao descobrir o manuscrito de poesia escrito por sua irmã 
Emily, ela convenceu as irmãs a publicarem seus poemas 
em 1846. Em 1847, elas apresentaram os manuscritos dos 
romances de Emily, O morro dos ventos uivantes, e de 
Anne, Agnes Grey, junto com o de O professor, de au‑
toria de Charlotte, tendo sido este último rejeitado. Sem 
se deixar abater, Charlotte começou a escrever um novo 
romance, e em 24 de agosto de 1847 enviou o manuscrito 
para o editor George Smith. Em questão de meses, a re‑
clusa se transformou numa celebridade sensacional.

política em jane eyre

Jane Eyre é uma narrativa de poder e conflito, composta 
num período de turbulência política e social de propor‑
ções sísmicas, e escrita numa cidade manufatureira de lã 
no Norte industrial da Inglaterra. O nervosismo manifes‑
tado pela imprensa conservadora em relação às demandas 
de liberdade pessoal apresentadas no romance, e sua afir‑
mação de uma fome voraz não somente física, mas tam‑
bém intelectual e emocional, além do fato de sua belicosa 

11. Charlotte Brontë, carta de 8 de junho de 1839 a Emily 
Brontë. Letters, v. i, p. 191.
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protagonista desafiar autoridades em série, era a reação 
de uma elite ameaçada: “A mentalidade responsável por 
derrubar autoridades e violar todos os códigos humanos e 
divinos no estrangeiro, a mesma que fomentou o cartismo 
em nosso país, é também ela que escreveu Jane Eyre”.12 
Na Grã‑Bretanha da década de 1840, o movimento car‑
tista expressou, por meio de comícios em massa, revol‑
tas, greves e abaixo‑assinados monumentais, a raiva do 
trabalhador submetido à miséria econômica causada pela 
industrialização e pelo capitalismo.13 As massas, empo‑
brecidas pela produção mecanizada, uniram‑se em fúria 
para denunciar a desigualdade, exigir o voto universal 
masculino e insistir na igualdade de direitos. A Europa de 
1847 caminhava de modo inexorável para as revoluções 
de 1848.14 Jane Eyre foi escrito enquanto esses aconteci‑
mentos fermentavam, e lido quando eles culminaram no 
que as classes governantes viram como uma orgia de vio‑
lência que constituía uma ameaça à própria “civilização”.

Mas o que a história sobre as vicissitudes e agruras 
pessoais de uma órfã, sobre sua educação e seu trabalho 
como preceptora, sobre sua recusa formal de um envol‑

12. Rigby, CA, v. i, p. 51.
13. O cartismo, assim chamado devido a sua carta de 1838, 
a “Carta do Povo”, criada por William Lovett, foi um movi‑
mento da classe operária que defendeu, ao longo do final dos 
anos 1830 e início dos 1840, uma reforma social e política em 
cujo centro estava a questão do sufrágio universal masculino. 
Imensos abaixo‑assinados para o Parlamento culminaram no 
gigantesco abaixo‑assinado de 1848, que teve 6 milhões de as‑
sinaturas.
14. As revoluções europeias de 1848 foram o resultado de uma 
combinação da pressão burguesa por reformas liberais e de uma 
grave depressão econômica, aliada a uma safra ruim, que deu 
origem a fome e protestos. As revoluções foram rapidamente 
sufocadas, com grande violência tanto por parte dos governos 
quanto dos rebeldes.
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13introdução

vimento sexual com seu patrão e seu subsequente casa‑
mento feliz e legítimo tinha a ver com o cartismo? Em 
abril de 1848, quando as revoluções na Europa já tinham 
ganhado Itália, França, Alemanha e o Império Austría‑
co, e no mês do “grande” abaixo‑assinado cartista em 
Londres, a Christian Remembrancer acusou Jane Eyre de 
estar inflamado pelo “jacobinismo moral”: “Nunca hou‑
ve quem melhor expressasse o ódio. ‘Justo, injusto’ estão 
presentes em qualquer reflexão sobre os […] poderes esta‑
belecidos”.15 Em dezembro, uma vez estouradas e fracas‑
sadas as revoluções, a Quarterly Review denunciou Jane 
Eyre como um livro fundamentalmente não cristão. Os 
“resmungos [do romance] contra o conforto dos ricos e 
as privações dos pobres” envolvem “uma profunda e per‑
pétua afirmação dos direitos do homem, para a qual não 
se encontra confirmação nem na palavra de Deus nem na 
Providência Divina”.16

Em 1855, quase oito anos após a publicação de Jane 
Ey re, a Blackwood’s Edinburgh Magazine relacionou as 
revoluções europeias e o romance como expressões das for‑
ças do anarquismo social: “Apenas uma ebulição vulgar 
do caldeirão político, que projeta no caos seus monarcas 
franceses para em seguida criar um novo. Eis a sua ver‑
dadeira revolução. A França não passa de uma das potên‑
cias ocidentais; as mulheres são metade do mundo”.17 Jane 
Eyre foi lido como um manifesto feminista numa época 
em que as mulheres casadas não tinham existência jurídica 
nem podiam (no direito civil) possuir bens ou se divorciar; 
mulheres tampouco podiam votar, estudar em universida‑
des ou exercer profissões liberais. O texto da Blackwood’s 

15. Crítica anônima. Christian Remembrancer 15 (abril de 
1848), em CA, v. i, p. 18.
16. Rigby, CA, v. i, p. 51.
17. Margaret Oliphant, “Modern Novelists — Great and 
Small”. Blackwood’s Magazine 77 (maio 1855), pp. 557‑8.
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reprovava Jane Eyre como um documento promotor da 
rebelião das massas e que havia incitado uma geração de 
mulheres à “vulgaridade” e à violência. A emancipação fe‑
minina evocava fantasmas de permissividade sexual e de 
masculinização das mulheres, ameaçando assim a família 
e o Estado patriarcais. Mulheres como George Sand, a ro‑
mancista fumadora de charutos, adepta da calça comprida 
e femme scandaleuse, tinham se candidatado às eleições na 
Paris revolucionária. Mulheres haviam lutado junto com os 
homens nas barricadas de Paris e Viena.

Essas transformações de Jane Eyre em anátema eram 
reações à autoafirmação arrebatada que constituía seu 
âmago: “Eu me importo comigo. Quanto mais solitária, 
quanto mais sem amigos, quanto mais sem amparo eu es‑
tiver, mais respeitarei a mim mesma” (p. 512). O fato de 
Jane se amotinar contra seus superiores vai no mesmo sen‑
tido da retórica da pobreza e da doença num mundo in‑
dustrializado, onde pessoas morrem de fome e são tratadas 
como as máquinas às quais servem, em vez de ser honradas 
como seres humanos. Ela exige saber: “Acha que sou um 
autômato? Uma máquina sem sentimentos? Que posso su‑
portar que arranquem da minha boca meu pedaço de pão 
[…]?” (p. 421). Ela alega ser uma “igual” do homem que 
a emprega, e ele é incapaz de negar isso. A promessa feita 
por Jane de “observar a lei dada por Deus e sancionada 
pelos homens” (p. 512) está embasada e é consequência do 
seu sentimento soberano do próprio valor. Os direitos hu‑
manos individuais, portanto, ocupam o centro da ética de 
Jane Eyre, e os críticos conservadores (muitas vezes eles 
próprios mulheres, numa posição anômala de polícia do 
pensamento feminino numa ideologia patriarcal) não esta‑
vam enganados ao vê‑los no romance. O amor entre Jane 
e Rochester foi lido como politizado: “Essa relação amo‑
rosa enfurecida não passava de uma feroz declaração dos 
‘Direitos do Homem’ sob outro aspecto […]. ‘Ele que me 
aprisione, que me ataque, que me subjugue […] travemos 
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essa batalha’”.18 A erotizada postura desafiadora de Jane 
em relação a seu “senhor” é interpretada segundo o discur‑
so do laissez-faire econômico como um passe livre para se 
entregar a um vale‑tudo sexual.

A autora de Jane Eyre era politicamente conservado‑
ra e anglicana; não era de modo algum nem simpatizante 
cartista nem revolucionária.19 Mas Charlotte Brontë tinha 
tendência a usar uma linguagem forte, extremada, e ainda 
que se opusesse ao radicalismo das amigas Martha e Mary 
Taylor, havia internalizado o seu linguajar. Sua política 
tem um aspecto duplo, sendo uma mistura de conserva‑
dorismo reacionário com um individualismo radical, pois, 
como mulher que trabalhava, ela era obrigada a ganhar a 
vida num mundo que explorava as trabalhadoras solteiras 
como mão de obra barata. O casamento, conforme afir‑
mou o Saturday Review, era “a profissão de uma mulher; 
e em função dele se molda a sua formação, a formação 
da dependência”; uma mulher que não fosse casada havia 
“fracassado profissionalmente”; preceptoras ganham mal 
“porque as mercadorias que vendem não têm valor”.20 Jane 
Eyre se exprime com fúria contra a humilhação das mu‑
lheres de classe média empobrecidas pela elite: a família In‑
gram, rica e proprietária de terras, que ofende as precepto‑
ras diante de Jane, é uma gente inútil, mercenária, frívola e 
reles. O romance recusa a deferência e insiste no valor e na 
dignidade do trabalho honesto. Demonstra que emprega‑
dos e dependentes, por mais que possam parecer externa‑
mente tranquilos e dóceis, observam, julgam e amaldiçoam 
seus “superiores” no santuário de lares luxuosos. É isso 
que deixa a sra. Reed aterrorizada quando Jane profere sua 
irada maldição infantil. Jane Eyre também denuncia os 

18. Ibid., p. 558.
19. Barker, pp. 554‑5.
20. Anônimo, “Queen Bees or Worker Bees?”. Saturday Re-
view 8 (12 nov. 1859), pp. 575‑6.
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abusos praticados em instituições “de caridade”. O roman‑
ce denuncia uma sociedade doente, perturbada e hipócrita.

O progresso econômico de Jane é uma parábola de au‑
toajuda num mercado de trabalho competitivo em que, na 
condição de órfã, dependente e preceptora, ela não pertence 
nem aos empregados nem à classe patronal. As condições 
empregatícias são tema de discussão entre Jane e seu pa‑
trão, que “parece esquecer que me paga trinta libras anuais 
para receber ordens suas” (p. 253). O “nexo dinheiro”, que 
o profeta social Thomas Carlyle considerava desumaniza‑
dor da relação entre empregador e empregado no mundo 
moderno e degradante para ambos,21 é um tópico de dis‑
cussão importante em Jane Eyre. Quando a jovem de deze‑
nove anos informa ao seu “senhor” que ninguém “nascido 
livre se submeteria a” um tratamento insolente por parte 
de um patrão, ele retruca: “Que bobagem! A maioria das 
criaturas nascidas livres se sujeitaria a qualquer coisa em 
troca de um salário” (p. 253). As relações econômicas são 
questionadas radicalmente. Em última instância, a trajetó‑
ria da trama é conservadora, pois Jane se torna uma “lady”, 
e encontra seus semelhantes no mundo da aristocracia e 
“independência” na fortuna que vem a herdar.

A retórica incendiária do romance nos ajuda a entender 
por que sua política foi considerada tão violentamente sub‑
versiva pela geração da própria Charlotte Brontë. Como 
os cartistas, que se autointitulavam “escravos brancos”22 e 
juraram arrebentar seus grilhões e escapar de sua prisão, a 
menina Jane, que (também como os cartistas) possui uma 
cultura literária prodigiosa e fez a partir de suas leituras 
as próprias deduções, retalia contra John Reed em termos 

21. Thomas Carlyle, Chartism (1839), impresso na íntegra em 
Selected Writings of Thomas Carlyle, org. Alan Shelston. Har‑
mondsworth: Penguin, 1971, p. 199.
22. David Jones, Chartism and the Chartists. Londres: Allen 
Lane, 1965, p. 112.
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que toma emprestados às revoltas de escravos na Roma 
Antiga e no mundo moderno: “Seu garoto mau e cruel! 
[…] parece um feitor de escravos […] parece os imperado‑
res de Roma!” (p. 75). O Capítulo ii começa assim: “Re‑
sisti durante todo o caminho […] como qualquer outro 
escravo rebelde, sentia‑me decidida em meu desespero a 
fazer o que fosse preciso”. Um diálogo entre submissão e 
rebelião, aprisionamento e libertação, a luta pela justiça 
e o dever de resistir, inicia‑se nos primeiros e violentos 
capítulos para só ser acalmado no final do romance. O 
romance responde: “Como me atrevo, sra. Reed? Como 
me atrevo? Essa é a verdade”, vocifera a menina indigna‑
da. Jane Eyre fala sobre escravidão e revolta; a emoção 
que move o romance é a raiva, e ele tem o sangue quente. 
Imagens de calor e fogo preponderam, e Thornfield Hall e 
seu dono são punidos com um incêndio criminoso. O uni‑
verso imagético implícito do fogo (Jane é “ardente”, pala‑
vra derivada de “queimar” em latim) alimenta a prosa ao 
longo de todo o romance. Todos os lugares aos quais ela 
vai — Gateshead, Lowood, Thornfield, Moor House — 
representam uma espécie de Bastilha da qual ela precisa 
fugir correndo, a cavalo, ou rastejando de quatro no chão 
(no caso de Thornfield).

Ao analisar o romance por um prisma do século xxi, os 
críticos modernos questionam a política sexual e racial de 
Jane Eyre. Jane não é mais vista como a mulher comum, a 
forasteira subversiva, mas sim considerada uma confirma‑
ção de “nós”, a insular classe média inglesa. Críticos pós‑
‑coloniais ressaltam que a herança de Jane é fruto da rapi‑
na obtida graças ao tráfico negreiro; que Bertha Rochester, 
na condição de “creole” das Índias Ocidentais, fosse ela 
branca ou de raça mista, é demonizada por uma ideolo‑
gia racista, e que a ficção se conclui com um aconchegante 
e reservado casamento com a aristocracia proprietária de 
terras. Afirma‑se que uma “ideologia de axiomas imperia‑
listas não questionada” influencia o tratamento imperialis‑
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ta de Bertha Rochester.23 Em tais leituras, o tratamento da 
primeira esposa de Rochester como uma louca amoral de 
raça degenerada sugere um incômodo racismo que polui a 
ética do romance e do casamento de Jane. Charlotte Brontë 
confessou ter demonstrado pouca preocupação quanto à 
pessoa e à situação de Bertha, mas nunca chegou a con‑
frontar a problemática racial de Jane Eyre.24

Esse foco no suposto “centro” do romance não deve‑
ria nos impedir de ver o modo potente com o qual ele 
aborda, por exemplo, o abuso infantil institucionaliza‑
do: em Jane Eyre, um subjetivismo dilacerante apresenta 
aos leitores os horrores ocultos dos castigos físicos e as 
sistemáticas falta de alimentação e exposição ao frio e à 
doença de crianças indefesas em estabelecimentos “filan‑
trópicos” e “cristãos”. Charlotte Brontë considerava que 
o romance expunha uma Inglaterra construída com base 
na violência para com os jovens e indefesos. Jane Eyre se 
exprime de modo mais chocante do que Charles Dickens 
ao expor a barbárie das fábricas pós‑Lei dos Pobres em 
Oliver Twist (1838), porque o leitor burguês de Jane Eyre 
entra na experiência da criança sofredora por intermédio 
da voz íntima em primeira pessoa, que funde o “eu” do 
leitor e o “eu” da menina. Angustiados e confinados den‑
tro da mente de Jane, assistindo aos golpes no pescoço nu 
de Helen, por meio das trêmulas sensibilidades de Jane, 
os leitores são expostos de modo inventivo ao regime de 
fome da escola de Lowood e obrigados a refletir sobre 
isso nos termos da admoestação cristã de que “cada vez 
que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, 
a mim o fizestes […]. Apartai‑ vos de mim, malditos, para 
o fogo eterno” (Mateus 25, 40‑41). Castigos físicos e bru‑

23. Gayatri Spivak, “Three Women’s Texts and a Critique of 
Imperialism”. Critical Inquiry 12 (1985), pp. 243‑61.
24. Charlotte Brontë, carta de 4 de janeiro de 1848 a W. S. 
Williams. Letters, v. ii, pp. 3‑4.
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talidades eram endêmicos nas escolas, desde os colégios 
internos da elite até as instituições mais pobres.

A revolta infantil do “escravo rebelado” cede lugar 
aos rompantes da adulta contra a injustiça do patriarca‑
do. Num trecho crucial, o protesto de Jane aparece como 
explicitamente feminista, situado numa nação em que mi‑
lhões de pessoas são silenciadas:

É vão afirmar que os seres humanos deveriam se con‑
tentar com a tranquilidade; eles precisam de ação, e 
se não conseguem encontrá‑la, a criam. Milhões são 
condenados a um destino ainda mais parado do que o 
meu, e milhões se revoltam em silêncio contra tal sina. 
Ninguém sabe quantas rebeliões além das políticas 
fervilham nas massas de vida que povoam a Terra. As 
mulheres […] sentem da mesma forma que os homens 
sentem, e precisam exercitar suas faculdades e dire‑
cionar seu esforços da mesma forma que seus irmãos. 
(p. 217)

Trata‑se de um linguajar radical conhecido: a dupla in‑
vocação de “milhões” de pessoas e das “massas” remete ao 
lembrete dos radicais às classes governantes de que a elite 
é pequena, esmagadoramente superada do ponto de vista 
numérico pelos oprimidos. Os cartistas se referiam à clas‑
se trabalhadora como “os milhões”,25 expressão calculada 
para provocar medo. O comportamento de Jane é explici‑
tamente ameaçador e profético: os suprimidos “precisam” 
de ação; eles irão “criá‑la”. A afirmação de que “as mu‑
lheres sentem da mesma forma que os homens” nega uma 
distinção central sobre a qual estavam fundados o Estado 
e a família vitorianos (e, consequentemente, a ordem pa‑

25. Por exemplo, o líder cartista William Lovett em sua auto‑
biografia, The Life and Struggles of William Lovett (Londres: 
Trübner, 1876), p. 55.

210610_penguin_miolo_jane eyre_graf.indd   19 10/06/21   18:49



jane eyre20

triarcal). O simbolismo prevalente do romance é o incên‑
dio criminoso, a rebelião, o fermento, a revolta, a erupção 
vulcânica, a loucura e a explosão; em tal contexto, o ma‑
nifesto feminista acima citado, por mais limitados que hoje 
nos pareçam seus objetivos (a educação das mulheres e sua 
entrada nas profissões liberais), de fato não poderia parecer 
outra coisa que não incendiário.

Jane Eyre foi reconhecido na hora como um livro escri‑
to por alguém do Norte. A autora vivia no centro do radi‑
calismo industrial, perto dos centros cartistas de Keighley, 
Dewsbury, Leeds, Huddersfield, Todmorden. Charlotte 
Brontë já tinha visto a fome e o desemprego em massa. 
Quando Jane vagueia, desabrigada e faminta, pelas char‑
necas nas proximidades de Whitcross, é confundida com 
uma andarilha e talvez uma ladra ou prostituta; embora 
o romance esteja ambientado num período anterior, prin‑
cipalmente na década de 1820, esse personagem pode ter 
evocado para os leitores uma das muitas pedintes fugindo 
da draconiana Nova Lei dos Pobres de 1834, do desempre‑
go, ou das catástrofes que se abatiam sobre as mulheres 
num mundo em que elas dependiam dos homens.

jane e o self

O nome da heroína representa menos uma afirmação de 
identidade do que um questionamento da identidade. En‑
quanto a trama concebida e executada de modo preciso 
avança com poderosa energia, o nome “Jane Eyre”, cons‑
tantemente mencionado e interrogado como num sonho 
nostálgico, faz reverberar suas origens perdidas. Jane não 
tem lembrança dos pais ou concepção clara do lugar ao 
qual pertence, se é que ele existe. Seu nome é muitas vezes 
evocado, pela narração em primeira pessoa, na segunda 
ou terceira pessoas. Ela urge a si mesma: “Escute então, 
Jane Eyre”, e o nome passa a estar associado à divisão 
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