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Introdução*

stevie davies

“Farta da humanidade e de seus hábitos repulsivos”, escre-
veu Anne Brontë a lápis no verso de seu Livro de Orações.1 
Em seu diário do ano de 1845, ela escreveu que passou por 
experiências “desagradáveis e inimagináveis da natureza 
humana”2 em Thorp Green, onde trabalhava como gover-
nanta havia cinco anos. Anne vira de perto a degeneração e 
a infâmia de seu irmão; a hipocrisia, a afetação e o abuso 
de privilégio da pequena nobreza. Sofrera o luto; havia en-
tendido que provavelmente jamais se casaria nem teria o 
bebê que desejava; vira sua fé ser testada inúmeras vezes 
por períodos desesperados de dúvida religiosa. A inquilina 
de Wildfell Hall foi a prova dessa visão sombria. Críticos 
reagiram com um espanto fascinado a esta obra “áspera” e 
“brutal” em que os homens da elite se degeneram em ví cios 
e libertinagens.3 Charles Kingsley criticou a obra como ato-

* Os leitores que ainda não conhecem o livro devem levar em con-
ta que detalhes do enredo serão revelados nesta introdução. (n. e.)
1. Ver Edward Chitham, The Poems of Anne Brontë (Londres: 
Macmillan, 1979), Apêndice iii.
2. Não há nenhum manuscrito disponível. A primeira publica-
ção transcrita do diário se encontra em Charlotte Brontë and 
Her Circle, de Clement Shorter (Hodder & Stoughton, 1891), 
pp. 152-3.
3. Ver as críticas reunidas por Miriam Allott, em The Brontës: 
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a inquilina de wildfell hall8

nal, “torturada por um acorde defeituoso, no qual uma 
nota falsa se repete perpetuamente”.4 O acorde defeituoso 
pode ser definido pela chave H,5 em que um sistema de 
personagens — Huntingdon, Hargrave, Hattersley, ecoa-
dos por Halford e Helen; e em G, Grimsby, em Grassda-
le — se revolta contra a decência humana. Os personagens 
H são mais do que homens se comportando mal — beben-
do, jogando, abusando de suas esposas (e servos e cães), 

The Critical Heritage, org. Miriam Allott (Routledge & Kegan 
Paul, 1974), pp. 254-73.
4. Charles Kingsley, “Recent Novels”, Fraser’s Magazine, v. 
39, p. 273, abr. 1849. Kingsley, em uma crítica que se destaca 
pela perspicácia, apesar de estar cheia de contradições, define 
O morro dos ventos uivantes como um desafio desarmônico à 
nota musical, o qual lamenta com base em argumentos huma-
nistas cristãos — o que serve para destacar tanto o protomo-
dernismo técnico como a análise pós-humanista da natureza 
humana elaborada por Anne Brontë.
5. O nome dos personagens em O morro dos ventos uivantes 
e A inquilina de Wildfell Hall tendem a se agrupar sob iniciais 
idênticas, especialmente H e L: o segundo romance ecoa cons-
cientemente O morro dos ventos uivantes no sistema de perso-
nagens com inicial H, designando (sobretudo mas não exclusiva-
mente) os homens libertinos. Em O morro dos ventos uivantes, 
os personagens com nomes iniciados com H são Hindley, Heath-
cliff e Hareton; em Wildfell Hall, Huntingdon, Hattersley, Hal-
ford, Hargrave, Helen. Essa codificação estabelece uma espécie 
de indeterminação e perda de identidade entre o “clube” frater-
no — que faz da vida de Helen um inferno (em inglês, “hell”, 
uma palavra recorrente no texto). Os personagens também se 
agrupam em outras letras — tendência também vista nas listas 
de fragmentos que sobreviveram da saga de Gondal. Também 
suponho uma influência vestigial dos nomes iniciados com H e 
L em Clarissa (1748), de Samuel Richardson, que incorpora um 
padrão igualmente críptico nas denominações e tem vários no-
mes em comum com Wildfell Hall, associado também ao tema 
da libertinagem patológica.
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9introdução

esbanjando fortunas, fornicando —, são almas decididas a 
desperdiçar, imprudentes, a esperança de paraíso, em um 
sistema patriarcal que lhes permite os prazeres desalma-
dos de “cavalheiros”. O cósmico e o doméstico ocupam a 
mesma página; e o realismo da narrativa coexiste com 
uma qualidade que recorda o drama da moralidade me-
dieval e Dr. Fausto. Em Wildfell Hall, a degradação moral 
se tornou a norma.

Charlote Brontë, que sempre, por razões complexas, 
tratou Anne como criança, sem conseguir reconhecer 
sua força de caráter e originalidade, desejou que Wildfell 
Hall jamais tivesse sido escrito. Ela se sentiu repelida, an-
gustiada e espantada diante do relato de fatos hediondos 
que lhe trouxeram à mente a desintegração devastadora 
de seu irmão: “Mal parece desejável preservar Wildfell 
Hall”, ela escreveu, traiçoeira, para o editor. “A escolha 
do tema nessa obra é um erro”,6 e ela disse o mesmo para 
o público em sua “Nota biográfica” sobre Ellis e Acton 
Bell. O livro era mórbido, Charlotte disse, fruto de “uma 
natureza sensível, reservada e deprimida”, a qual, tendo 
sida confrontada de perto por “talentos mal aproveitados 
e faculdades abusadas”, sentiu sua consciência obrigá-la 
a alertar os demais sobre os perigos, embora ela pró-
pria “detestasse a obra”.7 No entanto, Anne Brontë era 
e continuava sendo uma filha de Gondal, a terra da ima-
ginação que fundou com Emily na infância — uma filha 
adulta, claro, uma mulher racional, realista, melancólica 
e radicalmente cristã. Se deixara de lado as brincadeiras 
infantis, ainda era a mesma que criara os personagens se-

6. Charlote Brontë, carta de 15 de setembro de 1850 para W. 
S. Williams.
7. “Biographical Notice of Ellis and Acton Bell”, conforme 
reimpresso a partir da segunda edição (1850) de O morro dos 
ventos uivantes editado por Ian Jack (Oxford University Press, 
1981), pp. 362-3.
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a inquilina de wildfell hall10

dutores, adúlteros, guerreiros, bandoleiros e criminosos, 
e que, embora não se dedicasse mais tanto à brincadei-
ra, havia aos vinte e tantos anos improvisado com Emily 
um elenco de personagens de Gondal, durante todo o ca-
minho de ida e volta para York: “E, durante nossa ex-
cursão, éramos Ronald Macalgin, Henry Angora, Juliet 
Angusteena […] fugindo dos palácios de instrução para 
nos aliar aos realistas”, escreveu Emily em seu diário de 
1845.8 Ecos de Gondal combinados com leituras infan-
tis viciantes da vida de Lord Byron narrada por Thomas 
Moore, com relatos de seduções, jogos, tiroteios, pân-
degas desvairadas da Regência, bem como dos prazeres 
mais recônditos do sacrilégio exemplificados em se vestir 
como monges e beber de “um crânio humano cheio de 
borgonha”.9 Portanto, sem dúvida, o diálogo arrojado e 
livre na seção do diário de A inquilina de Wildfell Hall, a 
qualidade da linguagem calorosa, informal e cortante da 
boca do falante, a sensualidade deslumbrante de Arthur 
Huntingdon e o físico voluptuoso de Annabella Wilmot 
podem muito bem ser relíquias de Gondal. Espirituosi-
dade, humor e ironia, bem como as passagens doces e a 
cenografia lírica, são essenciais para a narrativa. É impos-
sível dar crédito à afirmação de Charlotte de que a autora 
“odiava sua obra”.

O título do segundo romance de Anne Brontë relacio-
na uma pessoa a um lugar — mas o sobrenome, Helen 
“Graham” é um nome falso, e o lugar, a mansão aban-
donada na charneca, não pertence a ela. Helen, portanto, 

8. Diário de Emily Brontë de 1845. “The Shakespeare Head 
Press Brontë”, em The Brontës, Their Lives, Friendships and 
Correspondences (Blackwell, 1933, reed. 1980), v. ii, pp. 49-51.
9. Thomas Moore, The Letters and Journals of Lord Byron: 
With Notices of his Life. Chatto & Windus, 1830, p. 136.
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é imperscrutável para a comunidade do Norte da Ingla-
terra entre a qual busca santuário, e existe às suas mar-
gens como que um foco de rumor, fofoca, especulação e 
suspeita. Ela tampouco deseja ser conhecida. Esconde-se 
por trás do pseudônimo e se oculta no ponto mais dis-
tante do mapa onde consegue se retirar. O primeiro dos 
dois narradores, Gilbert Markham, é um membro dessa 
comunidade, um jovem fazendeiro com insinuações de 
uma cultura que vai pouco além da agricultura, e que é 
dono de “propriedades paternais” que o amarram à terra, 
à primogenitura e aos costumes estabelecidos. O “verda-
deiro” nome de Helen, como descobrimos depois, é Helen 
“Huntingdon” — mas é apenas no papel que ela pode ser 
considerada casada com seu marido degenerado, “como é 
grande a parte de mim superior e melhor que na verdade 
não é casada” (p. 324). Além disso, quando uma mulher 
foi oferecida para ser tomada por quem a quisesse, até que 
ponto pode ser considerada esposa do ofertador? Diz Ar-
thur Huntingdon: “eu a tenho em tão alta conta que se 
algum de vocês quiser pode ficar com ela que eu agradeço” 
(p. 456). Quando Helen abandona o marido e escolhe um 
incógnito, ela se decide pelo nome de solteira da mãe, ao 
qual pensa ter certo direito, e retorna ao lar destruído de 
sua infância, onde Rachel, sua criada, disse que “volta e 
meia ela andava por ali comigo nos braços, e nem imagina-
va voltar depois de tantos anos, nas circunstâncias atuais” 
(p. 498). A “inquilina”, portanto, tem um direito vestigial 
ao nome adotado e ao refúgio que aluga. Mas essa pos-
se não é conhecida nem pelo leitor nem pela comunida-
de fofoqueira, que a vê não como alguém que retorna à 
propriedade da família, mas como uma desconhecida, que 
traz valores alheios. Nesse mundo provinciano e antiqua-
do, surge uma mulher forte e independente, que ganha a 
vida como uma artista eloquente, vigorosa, anômala. Des-
provida e deslocada, ela se torna um objeto misterioso de 
fascínio para a comunidade e para o narrador.
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O romance de Anne Brontë é um irmão forte e con-
troverso de O morro dos ventos uivantes. Até as iniciais 
do lugar — “W. H.” [Wuthering Heights] — e o sistema 
de personagens com iniciais em H (reproduzindo a série 
de Heights, Hindley, Heatchliff, Hareton) explicitam essa 
afinidade. Em ambos os romances, a casa na charneca 
é dinástica, foco de desejo e curiosidade. Mas nenhuma 
presença inquietante, usurpação violenta nem extremos 
de ódio e ânsia possessiva assombram a mansão de Anne 
como assombram a de Emily. O urzal selvagem [wild 
fell], à margem da comunidade, onde a civilização encon-
tra a natureza, “uma mansão obsoleta da era elisabetana, 
feita de pedras cinza-escuras” já avançou na resolução de 
questões de patrimônio ao cair aos pedaços sem nenhum 
habitante para dentro da charneca. Os seres humanos 
abandonaram o lugar pelo excesso de ventos uivantes — 
“só blindada da guerra de vento e do clima por um grupo 
de pinheiros-silvestres, eles também meio secos por con-
ta das tempestades” (p. 63). A formulação ecoa O morro 
dos ventos uivantes: “pela enorme inclinação dos poucos 
abetos atrofiados atrás da casa e pelos diversos espinheiros 
esquálidos que esticam os braços todos na mesma direção, 
como quem pede esmolas ao sol”. Talvez ambas as casas 
derivem de uma mansão de Ur em Gondal. O romantismo 
utilitarista de Emily é respondido pelo racionalismo pito-
resco de Anne. Enquanto Wuthering Heights é uma fa-
zenda dirigida por pessoas rústicas e espartanas, a man-
são do romance de Anne é a relíquia decadente de uma 
classe aristocrata desgastada — seus brasões dominam a 
igreja, mas suas pretensões são ridicularizadas pelo re-
crudescimento da mansão em uma charneca. Sua ruína é 
uma insensatez. Seu jardim exibe as pretensões heráldicas 
de uma topiaria deformada de maneira grotesca, que vol-
ta a brotar como uma natureza selvagem: “o velho cisne 
de madeira, que ficava ao lado da raspadeira, perdera o 
pescoço e metade do corpo” e as torres acasteladas dos 
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13introdução

loureiros, assim como o guerreiro e o leão que guarda-
vam o portão “haviam brotado em formas tão fantásticas 
que não lembravam nada nem do Céu nem da Terra” (p. 
63). O jardim maltratado da mansão de Anne zomba da 
vaidade dos desejos humanos — exemplo tardio da cons-
ciência iluminista do século xviii em uma autora que, a 
exemplo do Eclesiastes e de A vaidade dos desejos huma-
nos do dr. Samuel Johnson, escrevera um poema intitula-
do “Vanitas vanitatum”:10

Caso fortuna ou fama em nossa vida urdir,
A morte vem para nosso trabalho destruir,
Para levar teu copo intacto embora,
Pelo qual labutamos tanto hora a hora.

O jardim de vaidade de Anne Brontë é um comentário 
sobre as fabricações da arquitetura humana e a ostenta-
ção arboricultural que cultivou a natureza (madeira, lou-
reiro) com uma obra de arte que imita a natureza (cisne, 
leão) de um modo apropriado à iconografia autoglorifi-
cante das “grandes” famílias — a qual, porém, é domina-
da pelas energias extremamente mordazes da natureza. A 
mansão antiga de Anne Brontë desmistifica o gótico. Sua 
casa em ruínas não é assombrada. Simplesmente dilapi-
dou-se, é úmida e pouco acolhedora.

Helen Graham é uma transeunte. Em sua casa de ca-
sada, Grassdale, ela foi enumerada, como descobrimos 
depois, entre posses e bens. Anne Brontë põe em foco 
a natureza expropriada e marginalizada da vida das 
mulheres. Helen não tem direito à sua casa nem sequer 
a seu nome. Wildfell Hall é um manifesto feminista de 
inteligência e poder revolucionário. Helen “Graham” ou 

10. Should wealth or fame our life employ,/ Death comes our 
labour to destroy,/ To snatch th’untasted cup away,/ For which 
we toiled so many a day (v. 32-5). 
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a inquilina de wildfell hall14

“Huntingdon” ou “Lawrence” é a imagem de uma mu-
lher desprovida, em uma paisagem composta na mesma 
medida de textos bíblicos e charnecas e pastos, nos quais 
vemos claramente que a mulher não tem descanso. Para-
doxalmente, sua herança desestabilizadora é contestada 
por sua força e sua estabilidade excepcionais como pes-
soa, com um núcleo de autoestima inexpugnável, muito 
mais sólido nela do que no volátil narrador masculino, 
que caminha pelas próprias terras e através de cujos olhos 
a vemos e vivenciamos pela primeira vez. A Helen despro-
vida é transgressora: um desafio ao narrador e à comu-
nidade do narrador. Vive sozinha. Ganha o próprio pão; 
toma as próprias decisões e conta a versão definitiva de 
sua própria história.

O leitor vê a visão de mundo não apenas do narra-
dor de Wildfell Hall, mas, em um capítulo intitulado “O 
ateliê”, a figura de uma mulher com cavalete e tintas a 
óleo (um privilégio dos artistas homens) pintando a visão 
dela de Wildfell Hall “conforme é vista de manhã cedo 
do campo lá embaixo, erguendo-se em um relevo som-
brio contra um céu limpo azul-prateado […] com muita 
elegância e senso artístico” (p. 90). O retrato que Anne 
Brontë faz da artista como uma jovem mulher que se sus-
tenta transgride o domínio masculino em três aspectos: 
artistas mulheres pintavam com aquarelas ou desenha-
vam decorações a lápis ou pena e tinta; “damas” não se 
envolviam com comércio; e os instrumentos de seu ofício 
nesse caso são considerados como bens roubados. Os ma-
teriais artísticos observados por Markham ao entrar são 
formalmente propriedade do marido dela — um ponto 
que Anne Brontë ressalta de maneira concisa no capítu-
lo 40, quando Huntingdon queima seus materiais — “o 
óleo e a terebintina sibilaram e zuniram chaminé acima” 
(p. 469) e manda retirarem o cavalete, a tela, a moldura 
e a pintura inacabada para uma conflagração posterior. 
Depois ri na sua cara. Pois o que é dela é dele; mas o 
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que é dele não é dela. Portanto, Helen precisa vender suas 
pinturas sob nomes falsos: “Solar Fernley, Cumberland, 
em vez de Wildfell Hall” (p. 91). Os nomes, para a autora 
que escrevia sob o pseudônimo de “Acton Bell”, em vez 
de Anne Brontë, para se proteger de críticas injustas feitas 
contra autoras mulheres, eram um esconderijo para a mu-
lher que desejava publicar sua ficção sem se tornar uma 
pessoa pública. A residência em Haworth, onde a comu-
nidade da aldeia encontrava as montanhas selvagens, era 
um retiro onde poderia ser ela mesma com segurança. A 
heroína fugitiva dá cobertura para uma autora anômala 
em conflito com a sociedade masculina na qual e contra a 
qual formara sua verdade pessoal errante.

Wildfell Hall é contado por dois narradores, em duas 
formas literárias (as cartas de Markham envolvendo o 
diário de Helen), ocupados por dois períodos (o começo 
e o fim da década de 1820), em dois tons. Começando 
pelo tom menor da comédia social romântico-doméstica, 
o livro volta no tempo para o tom maior de ironia trági-
ca no diário central de Helen, seguido por mais cartas 
de Gilbert que resumem um conjunto de novas cartas de 
Helen. Tanto a narrativa do entorno como a narrativa 
central são testemunhos espirituais da tradição de auto-
biografia espiritual puritana — de um lado, os romances 
epistolares de Samuel Richardson; do outro, John Bunyan 
e as narrativas de conversão puritana e os diários espiri-
tuais. Mas o observador externo e epistolar é subordina-
do à testemunha do diário interno e alterado por ela; e 
embora seu relato contenha o dela em termos de espaço, 
espiritualmente é o dela que domina, refuta e transforma 
o dele. O diário central representa a testemunha autori-
tária individual do fruto de uma experiência corretiva 
e traumatizante, sendo experiência uma palavra-cha-
ve aqui. Tomando temas de Pamela e especialmente de 
Clarissa, de Richardson (um libertino que persegue uma 
mulher virtuosa, que está sob pressão familiar para acei-
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a inquilina de wildfell hall16

tar um pretendente odioso), Anne Brontë transfere o que 
em Rich ardson era mostrado em cartas no testemunho 
pessoal particular do diário: coisas externas e visíveis são 
convertidas em confissões internas e espirituais. Richard-
son faz sua heroína escrever alegremente para a amiga:

E então o prazer secreto me invadiu: ser capaz de re-
cuperar um homem para os caminhos da virtude e da 
honra: ser um meio secundário, se eu tivesse de ser 
dele, de salvá-lo, e impedir os malfeitos de que uma 
criatura tão ousada poderia ser capaz, se ele chega a 
tal ponto. (Carta 40, p. 183)

Já Helen de Anne Brontë escreve, para si mesma:

existe algo secreto — um instinto interno que me 
assegura que tenho razão. Existe nele uma bondade 
essencial — e que deleite será revelá-la! Se ele perdeu 
o rumo, que júbilo será chamá-lo de volta! Se está 
agora exposto à influência perniciosa de companhias 
corruptoras e nocivas, que glória libertá-lo delas! — 
Ah! se eu pudesse acreditar que o Céu me destinou a 
isso! (p. 216)

Para Lovelance, o estuprador criado por Richardson, 
Clarissa é “aquele anjo em forma de mulher” que nun-
ca cai em desgraça, mas, como uma Eva superior, supor-
ta seu julgamento de virtude de 1500 páginas com o ar 
transcendente. O autor homem volta o rosto de sua heroí-
na para fora a fim de que todos possamos usufruir dela. 
As transações do diário de Helen são solilóquios, passam 
da autoilusão ingênua para o reconhecimento de que “não 
sou nenhum anjo” (p. 353). Embora Arthur Huntingdon 
ecoe o nome falso de “Hunting-ford” de Love lace (Cla-
rissa) e tenha alguns de seus traços de leviandade amaldi-
çoada, a sexualidade predatória de Lovelace ganha corpo 
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no vulpino Hargrave, personagem de menos destaque. 
Para a autora mulher do século xix, a questão da casti-
dade é secundária em relação a problemas de integridade, 
sinceridade, afeto, maternidade, subsistência. As cartas 
que servem de moldura para Wildfell Hall comunicam 
a um leitor imaginado (Halford) e a nós mesmos como 
leitores que “o velho Adão” pode ser cobrado e transfor-
mado pelas palavras secretas de uma mulher em busca da 
verdade e que diz a verdade compulsivamente. As pala-
vras de Helen se baseiam na Palavra, e a seriedade de sua 
tentativa de relatar sua vida contrasta com a “conversa 
fiada” da comunidade de Markham: “‘Estava morta de 
cansaço de tanta conversa fiada — nada me cansa mais. 
Nem imagino como eles conseguem continuar falando’”, 
Gilbert não consegue “conter o sorriso diante da séria 
profundidade de seu assombro” (p. 135).11 O romance de 
Anne Brontë preocupa-se profundamente com a integri-
dade da palavra: examina o abuso da linguagem na con-
versa fiada, nas bocas soltas dos homens, em tagarelices, 
insultos, fofocas, xingamentos e testemunhos falsos feitos 
por mentiras e autoilusões. Wildfell Hall busca uma co-
municação que seja comunhão: “a união de pensamentos 
e sentimentos harmoniosos, e almas e corações verdadei-
ramente amorosos e solidários” (p. 613).

A seção inicial (capítulos 1 a 15) revela Gilbert Mark-
ham como primo de primeiro grau de Lockwood de 
Emily Brontë — um narrador não confiável, em essência 
um homem decente em um romance não muito rico em 
decência humana, sobretudo entre os homens, mas com 
um pouco de imbecilidade, um pouco de cafajestagem. 

11. Sobre esse tema, ver Jan B. Gordon, “Gossip, Diary, Letter, 
Text Anne Brontë’s Narrative Tenant and the Problematic of 
the Gothic Sequel”, English Literary History, v. 51, n. 4, pp. 
719-45, inverno 1984; Elizabeth Langland, Anne Brontë: The 
Other One (Macmillan, 1989), pp. 120-3.
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Sujeito a repentes sentimentais, por vezes ele é tolo e pou-
co perspicaz, quase sempre bondoso, generoso, solidário 
e disposto a se desenvolver espiritualmente— isto é, se 
esse desenvolvimento transformar Helen em Helen Mark-
ham. Precipitado e explosivo, manipulador e irresponsá-
vel, ele chega a demonstrar um aprendizado prodigioso 
(“Portanto, conversávamos de pintura, poesia e música, 
teologia, geologia e filosofia […]”, p. 121), e se afunda 
em maus humores irritadiços ou colóquios tagarelas com 
seu irritante irmão, Fergus. A ternura de Markham por 
animais e crianças teriam falado eloquentemente por ele 
no livro de Anne. Enquanto se apaixona por Helen, ele 
e a comunidade se desapaixonam um pelo outro. A es-
tranha, com seus valores disparatados, provoca e ameaça 
as normas paroquiais defendidas pelo cômico vigário, o 
reverendo Millward, que diante da tentativa de Helen de 
imunizar o filho contra o álcool diz que é algo “‘crimino-
so, eu diria — criminoso!’”[…] “contrário à Escritura e à 
razão, ensinar a criança a olhar com desprezo e asco para 
as bênçãos da Providência’” (p. 86). A mãe de Markham 
policia os valores patriarcais da comunidade de maneira 
cordial mas inócua em seu lar, onde faz questão que o 
filho mais velho seja bem mimado, alimentado, paparica-
do; e apoia os rumores escandalosos que circulam sobre a 
estranha em Wildfell porque “Sempre achei que ela tinha 
algo de esquisito. — Você veja como as mulheres fazem 
de conta que são diferentes das outras pessoas” (p. 140). 
A comédia social à maneira de Jane Austen caracteriza as 
cartas de Markham mas também incorpora vislumbres 
de outro mundo, emocional e intelectualmente mais am-
plo, conforme o texto vai ascendendo ao capítulo “Uma 
controvérsia” no estilo de um romance de ideias. Em um 
acalorado debate miltoniano sobre experiência, escolha e 
tentação, Helen contesta a educação segregada de homens 
e mulheres, com a superproteção das meninas e superex-
posição dos meninos.
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A insinuação de mundos além do mundo de chás pro-
vincianos de meias palavras e boatos recorre na visão do 
mar no capítulo 7, “O passeio”, o qual suscita na altiva 
e melancólica Helen “um sorriso de inteligência exalta-
da, satisfeita, quando seus olhos encontraram os meus” 
(p. 113). Anne Brontë recaptura a magia de suas visitas 
ao mar de Scarborough, que a chamaria de volta quando 
ela estava próxima da morte: foi sua versão da “sensação 
oceânica” que Emily Brontë associou às charnecas. De-
pois da morte de Anne, Charlotte se lembraria dela em 
vastas paisagens: “as perspectivas distantes eram o deleite 
de Anne e, quando olho ao redor, ela está nos tons azuis, 
nas névoas pálidas, nas ondas e sombras do horizonte”.12 
A artista mulher no penhasco que “se ocupava de sua 
tarefa solitária” lembra o desenho a lápis de uma jovem 
contemplando o mar com ar de despedida ou boas-vin-
das, na direção de um sol nascente ou poente. Mesmo 
aqui, porém, o estilo se mantém, quando o amante-nar-
rador imaturo e magnetizado rodeia a artista, difaman-
do mulheres simples como “resmungonas”, manipulado-
ras, rabugentas. Mais adiante, em um espasmo de fúria 
ciumenta, Markham surpreende ao espancar o suposto 
amante dela, Lawrence, desferindo-lhe “um golpe forte” 
pelo qual, mesmo com a distância de vinte anos de consi-
deração madura, não acha que lhe cabe alegar “crédito” 
ou “culpa”. Deixa-o após o golpe achando que pode até 
estar morto. Mais adiante, se desculpa com grosseria. O 
tom instável desse episódio repeliu os críticos, que acha-
ram, como E. P. Whipple na North American Review, 
que Markham “serviria como o rufião de qualquer outro 
romancista” mas “parece ser um dos prediletos do au-

12. Charlotte Brontë, carta a James Taylor, “The Shakespeare 
Head Press Brontë”, em The Brontës, their Lives, Friendships 
and Correspondences, v. iii, p. 138.
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tor”.13 Em geral, presumia-se que Acton e Ellis Bell eram 
uma única pessoa, “violenta”, “grosseira” e “brutal”. 
Wildfell Hall não abrange seus dois narradores como faz 
O morro dos ventos uivantes em seu sistema de encapsu-
lamento de “caixa chinesa”.14 O personagem de Mark-
ham se distancia constantemente, e por vezes não fica 
claro se a autora ou a personagem conseguem manter sua 
coesão. Talvez Anne achasse que no fundo os homens não 
fizessem sentido — desconfiança que ocorreu a mulheres 
antes e que ainda lhes ocorre hoje. Como Charlotte Bron-
të escreveu à srta. Wooler: “Você me pergunta se acho 
os homens seres estranhos. Acho sim — e penso também 
que o modo de criá-los é estranho”.15

Qualquer falha de estrutura não chega a ser fatal. Em 
alguns aspectos, a instabilidade dá vida ao elo entre a tra-
ma interna e principal por meio do diário de Helen e o 
realismo domesticado externo: pois os homens de Wildfell 
Hall são, sim, instáveis. Ironicamente, são como os homens 
costumavam se referir às mulheres: varium et mutabile 
semper. Branwell Brontë, ele próprio também movido por 
acessos violentos de fúria, impulsos indistintos, rompan-
tes ultrassuscetíveis, escreveu sobre seu alter ego, Charles 
Wentworth, “quanto a detalhes fixos de caráter, ele não 
tinha nenhum”.16 Markham se descreve de maneira indul-

13. E. P. Whipple, “Novels of the Season”, North American 
Review, n. 141 (out. 1848), em The Brontës: The Critical Heri-
tage, p. 262.
14. Sobre o modo de narrativa de Emily Brontë em O morro 
dos ventos uivantes, ver J. Hillis Miller, Fiction and Repeti-
tion: Seven English Novels (Harvard University Press, 1982).
15. Charlotte Brontë, carta de 30 de janeiro de 1846 para a 
srta. Wooler, em The Brontës, Life and Letters, org. Clement 
Shorter (Hodder & Soughton, 1908), v. 1, p. 315.
16. Branwell Brontë, History of Angria (1836). Ver Winifred 
Gérin, Branwell Brontë (Londres; Nova York: Thomas Nelson 
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