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Directly after copulation the devil’s laughter is 

heard. 

 

ARTHUR SCHOPENHAUER 



 
 

RESUMO 

 

 

O amor Eros tem se mostrado constante na literatura e fortemente debatido através dos 

séculos entre filósofos, antropólogos, historiadores e críticos literários, e essa importância 

leva ao presente trabalho, que busca compreender como é construído e representado na 

literatura inglesa do século XIX. Para este fim, escolhemos como corpus a obra Mansfield 

Park (1814), da escritora inglesa Jane Austen. Para as discussões sobre o amor Eros nos 

pautamos principalmente em Ovídio (2013), Platão (2016) e Stendhall (2011), ainda que 

tenhamos utilizados vários outros. Este trabalho busca, pois, entender como se dão as 

representações de amor e analisar os aspectos do amor Eros a partir das relações entre as 

personagens da obra. Com caráter descritivo-interpretativo, o trabalho se concentra naquilo 

que diz respeito ao amor entre pessoas enamoradas seguindo uma tendência filosófica e 

social. Pretendemos, assim, aprofundar os estudos sobre o Eros e contribuir para alargar 

conhecimentos acerca da obra selecionada, relacionando os aspectos estudados com o 

respectivo momento histórico da narrativa. Percebemos, pois, que o amor Eros, em Mansfield 

Park se apresenta com difícil realização para os amantes, encontrando percalços em função de 

crenças induzidas pelas práticas sociais. Os amantes devem estar em sintonia com as normas 

de seu tempo, qualquer comportamento que exceda as regras está fadado ao fracasso. São os 

padrões de conduta social que estabelecem uma fantasia para os sujeitos, determinando uma 

condição especial para que o amor se efetive, mas durante todo o percurso do romance o amor 

se mantém latente até que possa se efetivar positivamente no casamento e/ou encontrar um 

fim trágico quando desafia as normas sociais da época. 
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ABSTRACT 

 

Love has been constant in literature and strongly debated over the centuries among 

philosophers, anthropologists, historians and literary critics, and this importance leads to the 

present work, which seeks to understand how it is constructed and represented in 19th century 

English literature. To this end, we chose as corpus Mansfield Park (1814), by the English 

writer Jane Austen. For discussions about love Eros we are mainly in Ovid (2013), Plato 

(2016) and Stendhall (2011), although we have used several others. This work seeks, 

therefore, to understand how the representations of love are given and to analyze the aspects 

of love Eros from the relations between the characters of the work. With descriptive and 

interpretative character, the work focuses on what concerns the love between enamored 

people following a philosophical and social trend. We intend, therefore, to deepen the studies 

on the Eros and to contribute to broaden knowledge about the selected work, relating the 

aspects studied with the respective historical moment of the narrative. We see, then, that the 

Eros love in Mansfield Park presents itself with difficult realization for lovers, finding 

mishaps in function of beliefs induced by social practices. Lovers must be in tune with the 

norms of their time, any behavior that goes beyond the rules is doomed to failure. It is the 

patterns of social conduct that establish a fantasy for the subjects, determining a special 

condition for love to take effect, but throughout the course of the romance love remains latent 

until it can be positively effected in marriage and / or find a tragic end when it defies the 

social norms of the time. 

 

KEYWORDS: Love. Eros. Novel. Jane Austen. Mansfield Park. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A literatura tem sido, ao longo do tempo, palco de circulação das mais diversas obras 

e, com elas, uma infinidade de temáticas surgem e ressurgem, permeando as relações sociais 

de cada tempo. A obra literária se configura como um arcabouço de interpretações, de estudos 

e leituras diversas, encantando leitores e pesquisadores da área acadêmica ou mesmo fora 

dela. Assim, a literatura tem se configurado como um campo vasto de pesquisas, resultante de 

um processo cumulativo de aquisição do conhecimento. 

Pensando assim, nosso estudo deságua na literatura inglesa como centro de 

valorização cultural em que circulam grandes e significativas obras literárias. É, 

especialmente, na figura de Jane Austen, autora de Mansfield Park, lançada originalmente em 

1814, corpus analisado nesta dissertação, que encontramos o mito do amor e suas várias 

possibilidades na constituição das relações pessoais e sociais. Nos propomos, assim, a 

compreender a construção do amor Eros dentro da literatura, a partir do estudo do romance 

em destaque, considerando o contexto social em que a obra se insere. Para isso, discutimos 

sobre o mito do amor e a construção do amor Eros no romance, analisando os seus aspectos a 

partir das relações entre as personagens, observando as características particulares do 

sentimento amoroso na narrativa. 

Iniciamos nosso trabalho com o capítulo intitulado “O Romance e suas 

(con)tradições”, discutindo sobre o romance e seu processo de desenvolvimento e 

consolidação na literatura inglesa, levando em consideração o papel da crítica literária e as 

importantes obras romanescas que marcaram a história. Para isso, nos respaldamos em Terry 

Eagleton (2005), Georg Lukács (1999), Anatol Rosenfeld (1996), Sandra Vasconcelos (2007) 

e Ian Watt (1996). Dividimos o respectivo capítulo em dois momentos: “Reflexões teóricas 

sobre a tradição do romance”, no qual nos atemos ao contexto geral de surgimento do 

romance e sua consolidação enquanto gênero literário; e “Romance e Romantismo: uma 

contribuição feminina”, no qual discutimos os percalços do gênero romanesco dentro do 

contexto inglês e sua relação com a sociedade, observando, neste âmbito, a influência e a 

ascensão da escrita feminina. 

No segundo capítulo, nomeado “O Eros e seus caminhos”, abordamos, inicialmente, o 

mito de Eros pautado em Platão (2016), e partimos para as concepções sobre o amor 

apresentadas por Ovídio, em A Arte de Amar (2013), que são mais propriamente direcionadas 

à corte, ou à conquista amorosa. Discutimos, também, sobre as noções apresentadas por 

Stendhal (2011) com a ideia de cristalização amorosa, além de suas considerações sobre o que 
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podemos chamar de “etapas” para a concretização amorosa. Falamos também sobre a 

importância, recorrência e sintonia do Eros no romance tendo como base: Roland Barthes 

(2007), Zygmunt Bauman (2004), Maria Aparecida Costa (2015), Antony Giddens (1993), 

entre outros. 

No capítulo seguinte, intitulado “Mansfield Park e as relações de amor Eros”, bem 

como nos subtópicos que o compõe, fazemos uma apresentação da escritora e sua importância 

no cenário literário e também realizamos um resumo da obra, apresentando as personagens 

destacando as principais situações para situar o leitor diante dos dados analisados 

posteriormente. 

O capítulo fica divido em cinco subtópicos, o primeiro deles intitulado “Beleza, amor 

e dinheiro”, no qual se fala da relevância de aspectos sociais relacionados ao sentimento 

amoroso e que são apresentados na obra, a priori, como uma introdução do cenário geral que 

leva a protagonista à Mansfield Park. A beleza, o amor e o aspecto financeiro estão 

interligados de forma visceral no cenário da obra, desse modo, consideramos necessário fazer 

um apontamento prévio para estes aspectos que reverberam em toda a estrutura do romance. 

Na sequência, continuamos com “Diário de um sedutor: Henry Crawford”. É neste 

ponto que começamos a observar o comportamento da personagem Henry Crawford desde 

sua chegada em Mansfield Park. Observamos as disposições de seu caráter, sendo que este é 

um de seus traços mais marcantes, e assim podemos perceber como e com quais intenções ele 

interage com as outras personagens do romance. É através dele que englobamos nesse 

momento da análise Maria e Julia Bertram, James Rushworth, assim como o sr. Yates. 

No tópico seguinte, denominado “Dos complexos da nobreza à simplicidade do 

monge: Edmund e Mary”, debruçamo-nos sobre a relação que se estabelece entre as duas 

personagens que constituem o título desse tópico, através de suas características, que também 

expressamos ao nomear o tema. Neste ponto da análise focamos especificamente nas duas 

personagens e principalmente na relação de incompatibilidade moral que há entre elas, 

refletindo sobre como isso afeta a construção do amor Eros entre Mary Crawford e Edmund 

Bertram.  

O tópico que se segue é “O sedutor assujeitado: o enfado direcionado de Crawford”, 

em que analisamos o retorno de Henry a Mansfield Park e sua tentativa de conquistar Fanny. 

Aqui, observamos uma séria mudança no comportamento habitual de Henry Crawford e 

vemos a relação disso com outra personagem masculina que faz uma breve aparição na obra, 

isto é, William, irmão de Fanny. É neste ponto da análise que verificamos maior parte das 

tradições e costumes relacionados ao casamento como uma forma de troca de bens ou 
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mercadorias e como isso se confunde como a ideia de amor na narrativa. O nosso último 

tópico de análise é nomeado: “O amor invisível: Fanny e Edmund”, no qual fazemos um 

pequeno apanhado sobre a razão do sentimento amoroso da protagonista ter elegido Edmund, 

e também onde verificamos o momento em que ele reconhece na prima as qualidades que 

esperava de uma mulher para desposar. 

Mansfield Park apresenta um cenário repleto de intrigas amorosas complexas pela 

definição dos próprios dos sujeitos para a concretização de seus desejos. A realização 

amorosa acaba sofrendo grandes influências da sociedade em que os amantes se inserem, 

sendo que os valores morais podem definir diretamente a disposição deles e isso leva a uma 

série de condições que se tornam absolutas para a confluência do amor. 
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2 O ROMANCE E SUAS (CON)TRADIÇÕES  

 

2.1 REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A TRADIÇÃO DO ROMANCE 

 

É impossível simplificar o romance em uma definição restrita, uma vez que seu corpo 

é tão maleável quanto o tecido do tempo-espaço que se dobra com a gravidade dos corpos 

massivos. Não há um modelo estático de romance, pois o gênero não segue padrões 

estruturais definidos e imutáveis. Em sua grande extensão, o romance, enquanto gênero, é 

categorizado como uma narrativa extensa, ou seja, uma obra de ficção em prosa. Mas há 

outras narrativas poéticas que se diferenciam, em forma, das tradicionais narrativas em prosa. 

Assim como não importa o modo como o romance é narrado, a extensão da narrativa também 

não é parâmetro definidor do gênero e, dessa forma, não importa se ela é extensa ou curta (cf. 

EAGLETON, 2005). O gênero romance surge a partir da mistura de formas, narrativa em 

prosa ou narrativa poética, dando origem a uma nova forma romanesca da linguagem. Em 

outras palavras, “[...] é um poderoso cadinho, um vira-lata entre os puro-sangue literários”1 

(EAGLETON, 2005, p. 1). Nessa “panela” de fundição que é o romance, as possibilidades são 

múltiplas, é possível, como em Ulysses (1922), de James Joyce, envergar o tempo de um dia 

por mais de mil páginas; ou um morto narrar uma história como em Memórias Póstumas de 

Brás Cubas (1881), de Machado de Assis; ou mesmo um gato dar seu ponto de vista como em 

As Horas Nuas (1989), de Lygia Fagundes Telles. 

Conhecer a origem do romance torna-se relevante para compreendermos a sua 

representação dentro do espaço literário. Ao que se aponta, a gênese do romance diverge entre 

o espanhol Miguel de Cervantes (1547 – 1616), com Don Quijote de la Mancha (1605) e o 

inglês Daniel Defoe (1660 – 1731), com a publicação de Robinson Crusoe (1719), embora 

saibamos que muitos vão tentar tomar, para sua glória, a criação do romance (Cf. 

EAGLETON, 2005). Além disso, Vasconcelos (2007) nos lembra que a busca pela origem do 

romance é uma tarefa exaustiva e delicada, para não dizer praticamente impossível de ser 

realizada. Todavia, o que realmente importa saber, dentro desse contexto sobre o gênero, é o 

fato de que “[...] [n]a era moderna [...] [o romance] está ligado a emergência da classe média 

[...]”2 (EAGLETON, 2005, p. 2), ou seja, o romance é a tentativa falida de uma reconstrução 

da epopeia pela nova classe burguesa. Parece tratar-se de uma nova roupagem, em termos de 

                                                           
1 [...] is a mighty melting pot, a mongrel among literary thoroughbreds. 
2 In modern era […] it has been linked with the emergency of the middle class […]. 
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linguagem e de formas, de personagens e conteúdo, numa verdadeira forma moderna do ato 

de narrar. Em outros termos: 

 

[...] agora seus acontecimentos vão se constituir em torno de sexo e 

propriedade, dinheiro e casamento, importância social e famílias nucleadas. 

Sexo e propriedade, pode-se afirmar, são os temas do romance moderno do 

início ao fim.3 (EAGLETON, 2005, p. 2). 

 

Desse modo, o romance, ou a epopeia falida, se encaixa nos moldes da sociedade 

capitalista e tende a absorver os valores materialistas. Os valores burgueses, na medida do 

progresso capitalista, são incorporados ao romance, agregando fatos comuns da vida cotidiana 

à construção romanesca e se afastando da épica tradicional da epopeia. Lukács (1999) explica 

que a nova arte burguesa procura se manter o mais próximo quanto oportuno dos modelos 

antigos, ainda que buscando uma oposição à cultura medieval. O romance se torna, para a 

burguesia, ferramenta ideológica de transformação cultural e social. Tal gênero nasce dentro 

de um berço de contradições que não exprime uma real definição de si, mas revela na sua 

essência as contradições dessa nova sociedade em emergência. Contradições estas que tomam 

forma definida nas representações romanescas, nas quais a filosofia clássica, segundo aponta 

Lukács (1999), acreditava que um “estado médio”4 seria possível, entretanto, o equilíbrio 

entre desenvolvimento material e espiritual continua um problema ainda nas sociedades 

modernas, pois a humanidade, no seu conjunto organizacional, é um parque de eternos 

conflitos. 

É, então, apenas dentro do período que se compreende por romantismo que o romance 

se destaca enquanto gênero, em que ganha dimensão e proporção quando se propõe a 

representar a sociedade burguesa. Essa tentativa, de fato, ganha pouca ou talvez nenhuma 

atenção dos teóricos da própria classe burguesa. O interesse dos teóricos era propriamente a 

epopeia e os gêneros clássicos, uma provável tentativa de representar seu grande momento, 

seu progresso cultural e histórico numa determinada forma de arte – como outras sociedades 

no passado fizeram, por exemplo, a Grécia e Roma com A Odisseia (século VIII a.C.) e 

Eneida (século I a.C.) respectivamente. 

A despeito disso, o romance se desenvolve praticamente paralelo a esses interesses, 

pois ele e a epopeia se assemelham na tentativa de “ilustrar um desejo do homem em alcançar 

                                                           
3 […] now these things have to be worked out in terms of sex and property, money and marriage, social mobility 

and nuclear family. Sex and property, one might claim, are the themes of the modern novel from the start to 

finish. 
4 O termo é usado por Lukács (1935, O Romance como epopeia burguesa) e refere-se à impossibilidade de 

manifestação/representação de um herói positivo no contexto conflituoso das sociedades capitalistas.  
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a totalidade, uma busca pela completude da alma” (COSTA, 2015, p. 25). O romance parece 

surgir como uma nova forma de linguagem, mais autônoma e sem o idealismo das histórias 

épicas, ou seja, não existe mais o idealismo épico, no qual um “mundo relativo” é apresentado 

como “absoluto”, como aponta Rosenfeld (1996) em suas Reflexões sobre o romance 

moderno. A expressão organizacional e cultural da sociedade burguesa não se irmana ao das 

sociedades medievais, de modo que se torna impossível uma representação épica da sociedade 

burguesa como um conjunto uno. Desse modo o romance adquire características próprias, 

referentes ao seu próprio momento histórico, ao seu pathos e as constantes transformações 

pelas quais passa a sociedade. 

O romance se torna, assim, polivalente no sentido em que não expressa o sentimento 

único que representa todo o conjunto sem se submeter as contradições dessa nova organização 

social, pois abre a possibilidade de múltiplas vozes, destituindo as hierarquias estabelecidas 

no épico, e quebrando sua relação com as tradições anteriores, mostrando-se mais complexo e 

com maior sinergia com o sujeito real e social, expondo suas fraquezas, dilemas e dramas. 

Em um momento em que o homem e sua interação com o mundo agora não são mais 

mediados por uma visão teocêntrica medieval, ou como afirma Eagleton (2005, p. 2): “[e]m 

um mundo no qual Deus está morto, tudo, como observou Dostoievsky, é permitido; o mesmo 

vale para um mundo no qual a velha ordem autocrática está morta e a classe média reina com 

triunfo”5. Assim, afastando-se dos ideais do romantismo, o romance passa a retratar ou tratar 

com mais acuidade a complexidade humana, seu foco se volta para a cultura do povo e as 

relações humanas. Passa, então, a retratar com mais proximidade um mundo secular e 

empírico, fugindo da fantasia romântica: “O romance nos apresenta uma história em 

mudança, concreta, aberta, ao invés de um universo simbólico fechado”6 (EAGLETON, 2005, 

p. 3). 

Desse modo, embora se faça uma aparente distinção de valores quando se trata da 

origem histórica do romance, sabemos que tanto Cervantes, no início do século XVII, com 

Dom Quixote de la Mancha, quanto Defoe, com Robinson Crusoe, pouco mais de um século 

depois do escritor espanhol, dão suas contribuições para o romance contemporâneo que 

conhecemos.  

Através de inúmeras transformações, o romance vem se moldando e mostrando que a 

morte de um conceito é apenas o início de um novo. Este aspecto dá continuidade à tradição 

                                                           
5 In a world in which God is dead, everything, so Dostoevsky remarked, is permitted; and the same goes for a 

world in which the old autocratic order is dead and the middle class reigns triumphant. 
6 The novel presents us with a changing, concrete, open-ended story rather than a closed symbolic universe. 
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da eterna busca humana pela sua completude na expiação de sua alma, que diverge com o 

tempo e o espaço, com a sociedade e momento histórico. 

 

2.2 ROMANCE E ROMANTISMO: UMA CONTRIBUIÇÃO FEMININA  

 

Neste ponto, seguindo a linha de pensamento apresentado, é importante que se 

delimite um recorte, a propósito, entre os anos de 1785 e 1830, de acordo com a perspectiva 

de Greenblatt e Abrams (2006), é o momento conhecido até então como período romântico 

nos domínios ingleses, e, a partir disso, então, estender-se um pouco para o momento 

conhecido como período vitoriano para que seja possível situar nesse contexto as 

contribuições da escrita feminina, em especial da escritora Jane Austen. 

O período considera a década na qual foram publicados, pela primeira vez, os poemas 

de William Blake, Robert Burns e Charlotte Turner Smith, bem como a morte ou a 

improdutividade dos maiores escritores do século anterior. Apesar de, a princípio, manifestar-

se ativamente pela poesia, o romantismo inglês foi berço das mais diversas manifestações 

literárias, foi um momento moldado por um grande número de mudanças sociais, políticas e 

econômicas. 

As guerras, movimentos ideológicos e filosóficos, além da força do maquinário trazido 

pela revolução industrial, mudaram a Inglaterra em diversos aspectos, influenciando, assim, 

no nascimento de uma nova identidade cultural e social. Através disso se manifestam 

movimentos sociais acompanhados de escritos como o tratado de Mary Wollstonecraft “Uma 

Reivindicação dos Direitos da Mulher7” (1790), uma das primeiras obras da filosofia 

feminista da história, que buscava para a Inglaterra um estado democratizado, indo de 

encontro ao conservadorismo de Edmund Burke, o qual acreditava que a revolução estava 

destruindo a “boa sociedade”. Era um momento de discussão sobre a moral daquela 

sociedade. Contudo, houve ainda a visão de William Godwin apresentada em Enquiry 

Concerning Political Justice (1793), que já previa uma evolução inevitável para a sociedade 

inglesa, embora não tão violenta como a francesa – que decapitou seus governantes – levando 

a Inglaterra para um estágio final no qual a propriedade seria igualmente distribuída e o 

governo perderia sua força de ação (Cf. GREENBLATT; ABRAMS, 2006). Uma reviravolta 

nesse cenário entusiasmado de mudanças foi o enfraquecimento dos simpatizantes com a 

revolução na medida em que esta caminhava para a ascensão do regime de extrema esquerda 

                                                           
7 No original: A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects 
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dos jacobinos. É nesse cenário que a Inglaterra e a França interagem através da guerra. A 

morte da família real, em 1792, que se encontrava aprisionada, além da forma como a antiga 

monarquia passa a ser regida tornam-se razões para a guerra, além da ascensão do ditador, e 

depois imperador, Napoleão Bonaparte. O regime do déspota manifestou uma sombra sobre 

os ideais primeiros da revolução e que nas palavras de Wordsworth em O preludio: “o que 

fora um movimento de defesa da sociedade francesa, transformou-se em uma conquista” 

(WORDSWORTH, 2006, p. 2). 

O período foi politicamente conturbado para os cidadãos ingleses, contudo, foi 

aparentemente um bom momento para a eclosão de uma polivalência de vozes. Nesse sentido, 

outra voz que permeou o cenário de conflitos éticos e morais da Inglaterra – claro, também 

políticos e sociais – foi a do movimento abolicionista, o qual engajou diversos escritores para 

denunciar os horrores nos plantios de cana-de-açúcar, dentre eles os nomes de Ottobah 

Cugoano e Olaudah Equiano, enquanto negros representando sua classe, além de outros como 

os próprios Wordsworth e Coleridge (Cf. GREENBLATT; ABRAMS, 2006).  

É dentro desse contexto de diversidade, tragédia e mudança que novas classes, que não 

fazem parte da agricultura tradicional, levantam suas vozes diante do governo inglês em busca 

de seu bem-estar. Esta onda de evolução tecnológica acabou superlotando os grandes centros 

industriais e destruindo a agricultura familiar informal. Num ritmo acelerado, a Inglaterra 

passou a mudar e tomar uma forma mais moderna. 

Muitas escritoras manifestam seu ponto de vista único nesse momento de tantas 

transformações, como é o caso da filha de Mary Wollstonecraft, Mary Shelly, que escreveu o 

revelador Frankenstein: ou O Moderno Prometeu. Influenciada pelos avanços tecnológicos 

das ciências, criou um romance que além de explorar o lado obscuro da humanidade no seu 

senso de responsabilidade e emparia com o sofrimento das criaturas surgem dos próprios atos 

humanos, deixou sua marca na história como escritora em um momento em que uma mulher 

não era concebida como tal. Apesar uma expressiva quantidade de escrita feminina, poucos 

nomes ficaram gravados nos anais da história, embora outras tenham conseguido transcender 

ao tempo, como Ann Radcliffe que escreveu os memoráveis The Romance of the Forest, que 

fora inclusive rememorado por Jane Austen em A Abadia de Northanger, e The Mysteries of 

Udolpho. 

O Romance é deveras criado e moldado nesse período, trazendo um apanhado de tudo 

que circunda e permeia a sociedade, traduzindo na forma de arte o sentimento de todo um 

momento histórico. Além disso, o Romance passa por uma avaliação minuciosa da crítica, 
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que estabelece quais elementos se deve considerar nessa nova produção artística, no intento 

de determinar as produções desse período.  

Assim, em um primeiro momento, considerando a complexidade do período romântico 

inglês, e se levarmos em conta a hipótese levantada por Rosenfeld (1996), de que “em cada 

fase histórica exista certo Zeitgeist”, ou seja, um espírito de época, devemos ligar a 

consolidação do gênero não somente à grande produção do período, na literatura inglesa, mas 

principalmente à grande discussão entre críticos e escritores sobre o desenvolvimento estético 

do romance. O romance não só toma forma, mas ganha destaque como novo gênero narrativo. 

A partir das proposições de Watt, a nova prática crítica, ou “New Criticism” se debruça sobre 

o romance encarando-o sob a ótica da cultura e das transformações históricas; o romance 

passa, assim, a ser encarado sob os contornos de uma sociedade capitalista. Um fato 

importante é que o período romântico na Inglaterra é atravessado por um outro momento que 

é particularmente rico na história literária, se trata do período vitoriano. Eagleton (2005) 

aponta esse período como mágico no sentido de trazer novos dispositivos ao romance, 

permitindo-o ser capaz de trazer à tona os problemas refratários das sociedades modernas e ao 

mesmo tempo apresentando um final feliz. Contudo, o gênero romanesco tende a negociar 

entre prosa clássica e as tendências do mundo moderno. Nesse sentido, aponta os romancistas 

do período vitorianos como sendo aqueles que conjuram essas mágicas, cita, dentre outros, as 

irmãs Brontës, assim como outra famosa escritora adjacente ao período, Jane Austen, que 

mostram um universo diferente do que eclodia naquele momento, com uma nova forma de 

narrativa, mais complexa e abrangente. 

É oportuno dizer que esse cruzamento de tanta diversidade que acontece na primeira 

metade do século XIX seja um fator determinante para que hoje tenhamos grandes nomes que 

surgiram no período vitoriano, dentre os quais podemos citar Charles Dickens (1812-1870) 

que, com um traço realista e humanista, ainda se mostra um sucesso mesmo nos dias atuais; as 

irmãs Brontë: Charlotte (1816-1855), de quem podemos mencionar o romance Jane Eyre, que 

deixa exposta com clareza a disparidade entre as classes sociais e apresenta um modelo de 

família que é típico para o momento vitoriano; Emily (1818-1848), cujo único romance 

escrito é o Morro dos ventos uivantes, que, embora ainda traga algum elemento sobrenatural, 

remanescente de momentos anteriores, se destaca pela forma como aborda a violência 

arrebatadora do amor; e Anne (1820-1849), da qual o romance conhecido, Agnes Grey, 

mostra uma aristocracia decadente, e moças de classe baixa em busca de emprego, mas com o 

gabarito da elite em declínio da época, acentuando a queda dos monarcas. Além desses, ainda 
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podemos citar William Makepeace Thackeray (1811-1863) e Mary Ann Evans, mais 

conhecida por seu pseudônimo, George Eliot (1819-1880). 

Contudo, a escritora que mais se destaca para nós é Jane Austen. Ela consegue 

escrever de uma forma peculiar, que não tinha sido antes encontrada. A escritora comunga em 

sua técnica Fielding e Richardson, ou seja, consegue organizar com a liberdade de sua voz 

narrativa, enredo e psicologia de forma balanceada, sendo a maior das contribuições para o 

gênero romanesco, permitindo um leque de possiblidades. E, além disso, o tema mais 

recorrente em seus romances é o amor, que está sempre relacionado com todo o resto do 

arcabouço social. Desse modo, é oportuno discutir sobre o sentimento amoroso e guiar-se por 

ele. O amor Eros é, então, do que tratamos a seguir. 
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3 O AMOR EROS E SEUS CAMINHOS 

 

O amor parece ser, por vezes, um dos temas mais antigos tratados na história da 

humanidade, sendo ainda hoje uma constante nos mais diversos ambientes do conhecimento. 

O complexo e paradoxal elo entre duas criaturas que pretendem empreender juntos uma 

jornada é discutido e representado tanto na literatura quanto na filosofia. Pode-se observar em 

textos antigos, tanto no âmbito religioso quanto cultural, por exemplo: as escrituras sagradas, 

os documentos filosóficos, O banquete, de Platão (427 a.C. – 347 a.C.) e obras gregas, como 

a epopeia, que relatam várias histórias de amor carnal e espiritual. O sentimento em questão 

se manifesta das mais diversas formas, à medida que, quando muda a história, mudam-se 

também os costumes. Neste sentido, as formas de manifestação do sentimento e sua 

representação acompanham o pathos de cada momento. Todavia, o amor em toda a sua 

complexidade e nas suas oscilações acompanha a humanidade por todo o percurso de sua 

existência. 

Tal sentimento, devido à sua importância e recorrência, tem sido largamente debatido 

desde a antiguidade – antes de Cristo –, inclusive através do mito de Eros. E mesmo na 

modernidade há, ainda, um expressivo interesse pelo tema do amor dada a fragilidade das 

relações humanas e a profunda preocupação com as relações sociais, como afirma Bauman 

(cf. 2004). No mito, o amor proveniente de Eros é debatido em O Banquete (2009), de Platão 

(428 – 427, a. c.). O filósofo vai nos mostrar a natureza de Eros, a partir da louvação feita por 

Sócrates. No diálogo com Agaton, para explicar a natureza de Eros, Sócrates faz uma série de 

perguntas que levam a uma compreensão incontestável: “Eros nos leva a desejar o que ainda 

não temos, o que está escondido no futuro” (PLATÃO, 2016, p. 87). No percurso desse 

inquérito meticuloso e esteticamente orquestrado na pretensão de uma confirmação certa, 

Sócrates explica a natureza de Eros bem como sua origem:  

 

Filho de Penúria e Caminho, a origem determinou-lhe a sorte. Antes de mais 

nada, vive na penúria, extremamente carente de suavidade e beleza. Contra o 

que supõe a maioria, Eros é rude e seco. Descalço e sem teto, dorme no 

chão, ao relento. Por ter herdado a natureza da mãe, perambula às portas, 

perdido nas ruas, inquilino da miséria. Em compensação, a natureza do pai 

conferiu-lhe ardor por coisas belas e boas: coragem, decisão, energia. 

Caçador assombroso, tece artimanhas, pensa apaixonadamente, soluciona, 

filosofa a vida toda, é hábil em sortilégios, em drogas, em arrazoados 

capciosos. (PLATÃO, 2016, p. 95). 
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Platão mostra, através de O Banquete (2016), que o amor, apesar de um sentimento 

complexo, engaja o homem no que move sua existência, é o que lhe dá sentido para ser, é o 

que o move para o fim último, a realização do belo e do bem. Na sua complexidade paradoxal 

o amor é o que mantém o homem na eterna busca de algo, uma motivação que o leva sempre 

adiante. 

Não muito distante de Platão em uma linha de tempo, o poeta romano Ovídio (43 – 17, 

a. c.) em A Arte de Amar (2013), vai discutir não sobre o amor, mas sobre a conquista e a arte 

da sedução, revelando ao seu leitor os atributos necessários para esta tarefa, que requerem 

certa intimidade com as qualidades de Eros. O poeta, entretanto, não indica maneira alguma 

de preservar o produto de tal conquista. Ao contrário do que se pensa, ao se deparar com o 

título “A arte de amar”, encontramos um manual que deliberadamente instiga para o não 

compromisso, a custo do proveito que se pode fazer do outro, do prazer que se pode ter na 

“caçada”: 

 

Eis aí, nas mulheres todos os transportes inspirados pela paixão: ela é mais 

ardente do que a nossa e mais louca. Portanto, vá; não hesite em esperar 

triunfar com todas as mulheres; em mil haverá uma que resistirá. Que elas 

cedam ou que elas resistam, elas gostam sempre que lhes façamos a corte; 

mesmo se você for repelido, a derrota não é perigosa para você. Mas por que 

você seria repelido, quando sempre encontramos prazer numa volúpia nova, 

e somos mais seduzidos pelo que não temos do que pelo que temos? A 

colheita é sempre mais rica no campo do outro, e o gado do vizinho tem 

úberes mais intumescidos. (OVÍDIO, 2013, p. 30). 
 

O tempo parece não dar validade para os conselhos do poeta, que permanecem tão 

frescos quanto no momento em que foram introduzidos para as pessoas de sua época. Mesmo 

na contemporaneidade se nota, no comportamento das personagens de ficção, que tais 

recomendações não envelheceram, na verdade, perpetuaram-se. Usa-se todos os recursos 

disponíveis, desde a malícia implícita em uma exacerbada “inocência”, até abordagens mais 

sugestivas e agressivas, podendo fazer uma personagem se desviar do construto que a cerca 

em função do amor que sente. Desse modo, perceber-se que os escritos do poeta Ovídio 

continuam atuais, o tema que desenvolve, e como aponta os meneios necessários para a 

conquista – ou dominação do desejo – do objeto amoroso são nítidos ainda na 

contemporaneidade. 

Muito mais próximo da modernidade e mais afastado da antiguidade clássica está o 

escritor Stendhal (1783 – 1842), para quem o amor é uma condição patológica. Talvez o mais 

irônico nessa sua concepção seja o fato de que existe uma condição psicossomática, que, com 
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os seguintes sintomas: arritmia, alucinações, vertigem, confusão e desmaio, recebe o nome de 

“síndrome de Stendhal8”. Apesar de a condição ser devido a exposição às obras de arte de 

excepcional valor, não se pode deixar de reparar na similaridade dos efeitos do amor com os 

sintomas de tal síndrome. A pessoa que for acometida por essa “quase doença” chamada amor 

está sujeita a sintomas reais que podem levar a consequências trágicas ou desastrosas, ou pelo 

menos embaraçosas, como se pôs Alcibíades ao chegar bêbado e sem ser convidado no 

banquete de Agaton (Cf. PLATÃO, 2016). 

Stendhal (2011) discorre sobre quatro diferentes tipos de amor que ele vai classificar 

como: amor-paixão, amor-gosto, amor físico e amor de vaidade. Porém, ao final da explicação 

sobre a manifestação desses diferentes tipos de amor, emenda: 

 

Aliás, em vez de distinguir quatro amores diferentes, poderíamos muito bem 

admitir oito ou dez nuanças. Existem provavelmente tantas maneiras de 

sentir entre os homens quanto há maneiras de ver. Mas essas diferenças na 

nomenclatura em nada afetam o raciocínio que se segue. Todos os amores 

que observamos em nosso mundo nascem, vivem e morrem – ou elevam-se à 

imortalidade – segundo as mesmas leis. (STENDHAL, 2011, p. 72). 

 

Stendhal (2011) sente a necessidade de desmistificar um pouco o que acabara de 

calcificar, ressaltando a importância de que não se deve se prender a poucas definições sobre 

um sentimento tão vasto e complexo. Além disso, para ele o amor é tão frágil e mortal quanto 

o ser que o sente, mas faz parecer que o sentimento se torna imortal através de um ciclo de 

renovação que concentra sua busca sempre em um novo objeto. Não diferente da natureza de 

todas as coisas vivas, o amor morre, mas se renova e revive na beleza de uma nova primavera. 

Embora seja apresentado como doença, o amor causa um êxtase de fato tão intenso, que, ao 

invés disso, deveria ser concebido como uma droga. Isto é, algo tão poderoso que seus efeitos, 

mesmo destrutivos, fazem com que qualquer um que a experimente torne-se instantaneamente 

viciado e seja movido pelo desejo de sentir o intoxicante efeito que assola o homem no 

instante que nasce o amor; o amante quer sempre a dose quase letal. 

Assim, percebemos a importância do debate sobre esse sentimento que, embora 

complexo e amorfo – ou metamorfo – é algo que está na essência do ser humano e o tem 

acompanhado desde o princípio, como é possível notar em suas postulações literárias. O amor 

Eros continuou a ser debatido por diversos escritores durante a história, como no já 

mencionado Os quatro amores (1960), de C. S. Lewis (1898 – 1963), no qual o autor vai 

                                                           
8 A síndrome em questão é abordada em um filme italiano de mesmo nome, dirigido por Dario Argento no ano 

de 1996. 
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discutir sobre o amor dentro das mesmas noções que os gregos, mas fazendo uma 

relativização nas nomenclaturas para aproximar o sentido do amor, nas suas diversas formas, 

do leitor mais leigo sobre o tema. Porém, para ele, o Eros mantém seu nome e é descrito 

“àquele estado que chamamos de – ‘estar amando’; ou, se preferir, àquela espécie de amor em 

que os amantes estão – ‘envolvidos’” (LEWIS, 2017, p. 125), ou, ainda, Roland Barthes 

(1915 – 1980) com Fragmentos do discurso amoroso (1977), fazendo um recorte dos mais 

diversos tipos literários a respeito dos temas relacionados ao sentimento amoroso, além de 

muitos outros, de modo que o tema se prova recorrente em importante em diversos níveis.  

Na contemporaneidade os debates sobre o amor ainda se mantêm pulsantes, um viés 

que se apresenta é sobre o caráter egocêntrico do amor. Roland Barthes (2007, p. 27) 

esclarece dizendo “por uma perversão propriamente amorosa, é o amor que o sujeito ama, não 

o objeto”, portanto, a comparação com um problema patológico não parece tão estranha e, 

nesse caso, mais expressivamente, a comparação a uma droga define o amor para o que diz 

Barthes (2007). É notável que “por vezes é difícil separar a adoração do ser amado da 

autoadoração” (BAUMAN, 2004, p. 33), o amor se apresenta como autocentrado no amante, 

com um êxtase de per si, ou seja, a real importância está no sentimento em si e o que ele 

representa para o amante, não no sujeito amado. 

Assim, como forma de mostrar na prática esta faceta do Eros, será exibido na 

sequência um excerto de um romance inglês do século XIX, este parece ser um modelo que 

serve muito bem ao propósito contemplativo do que dizem Barthes (2007), Bauman (2004) e 

Stendhal (2011), podemos dizer, do modo de manifestação do amor. Quando o jovem Dorian 

Gray vai ao teatro e vê Sibyl Vane, no romance O retrato de Dorian Gray (1890), de Oscar 

Wilde (1854 – 1900), automaticamente se encanta com a habilidade da jovem de representar, 

de fazer o papel, de parecer ser aquilo que não é na verdade. O sentimento de Dorian gira em 

torno de si próprio, não da jovem atriz: 

 

Esta noite pode jantar comigo, Dorian, não pode? - Esta noite ela faz de 

Imogénia - respondeu ele, abanando a cabeça -, e amanhã à noite vai 

representar Julieta. - E quando é que ela é Sibyl Vane? - Nunca. - Dou-lhe os 

meus parabéns. - Você é horrível! Saiba que ela reúne em si todas as grandes 

heroínas do mundo. É mais do que uma pessoa. Você ri-se? Pois digo-lhe 

que ela tem génio. Amo-a e tenho de levá-la a amar-me. Você, que conhece 

todos os segredos da vida, diga-me como hei-de enfeitiçar Sibyl Vane para 

que ela me ame! Quero que Romeu tenha ciúmes de mim. Quero que todos 

os amantes mortos do mundo ouçam o nosso riso e fiquem tristes. Quero que 

um sopro da nossa paixão remexa essas cinzas até ganharem consciência e 

que desperte as suas cinzas para a dor. Meu Deus, Harry, como eu a adoro! 

(WILDE, 2000, p. 39). 



24 

 

 

Ao falar com Harry, seu mentor, o jovem exprime a faceta egoísta e, porque não dizer, 

vaidosa do sentimento que nutre. A jovem atriz representa para ele a possibilidade de ser 

maior e melhor amante que Romeu e todos os pares românticos das interpretações que a 

jovem atriz já fez ou venha a fazer. O amor, como se apresenta no excerto supracitado, é 

chamado de “amor de vaidade” por Stendhal (2011). Embora nem o romance do qual o 

fragmento foi retirado, nem a classificação do que ele representa, de acordo com o filósofo, 

sejam referentes à contemporaneidade, este tipo de amor tende a ser uma constante crescente 

nas narrativas contemporâneas. Além disso, percebe-se que, a despeito da época, o debate 

sobre o tema do amor continua atual e determinadas noções se apresentam similares entre 

diferentes autores. 

O amor perpassa intransigentemente por tudo, a tensão do Eros é tão enérgica e 

presente que mesmo uma figura de grande importância no âmbito religioso como Santo 

Agostinho chegou a proferir em suas confissões: 

 

Que coisa me deleitava senão amar e ser amado? Mas, nas relações de alma 

para alma, não me continha a moderação, conforme o limite luminoso da 

amizade, visto que, da lodosa concupiscência da minha carne e do borbulhar 

da juventude, exalavam-se vapores que me enevoavam e ofuscavam o 

coração, a ponto de não se distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Um 

e outro ardiam confusamente em mim. Arrebatavam a minha débil idade 

despenhadeiros das paixões e submergiam-se num abismo de vícios. Sem eu 

saber, a vossa ira tinha-se robustecido sobre mim. Ensurdeci com o ruído da 

cadeia da minha mortalidade, em castigo da soberba de minha alma. 

(AGOSTINHO, 1980, p. 55). 
 

É certo que tal confissão se refira a seus anos de juventude e pré-consagração como 

sacerdote, todavia, isso mostra como o Eros acompanha toda sorte de homem, e que de outro 

modo que não pela comunhão divina, é impossível driblá-lo. Isso quer dizer que um amor que 

se pauta na bondade humana, na afeição que se nomeia amor fraternal, torna-se, praticamente, 

irrealizável quando parte do Eros, pois, uma vez que este encontre-se saciado, que mais 

poderia querer se já o tem? Portanto, além de fugaz o amor é constante e interminável no 

sentido de busca, isto é, a realização do amor promulga sempre o início de uma nova busca. 

É verdade que a idealização amorosa como se concebia no período romântico, pura e 

sem mácula, era causada pelo desejo carnal e, nesse sentido, uma impossibilidade, pois de 

acordo com Costa (2015, p. 54) “[...] o amor é formado por imagens que são suscitadas a 

partir de lembranças desencadeadas por fatores particulares, o que faz descrer no amor 

sublime, idealizado, assexuado”, contudo, dentro de seu paradoxo: “ [...] ao mesmo tempo, o 
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amor real só é sustentado por essas reminiscências mnemônicas”. Isso quer dizer que a 

manifestação do imaginário é indissociável do real em relação ao amor, a presença do ser 

amado é indispensável, ao mesmo tempo que sem uma imagem substancial do ser amado o 

sentimento não se sustenta. 

Costa (2015) mostra que o amor é um vazio que necessita ser preenchido e está em 

constante conflito por encontrar sua realização na morte, pois “[...] as questões sexuais, ou a 

realização carnal são, paradoxalmente, alguns fatores que levam à morte do amor”. (COSTA, 

2015, p. 55). Assim, o amor Eros não se inscreve mais em um contexto romântico, que busca 

o sublime, não se ampara mais na idealização e admiração platônica, entretanto, se 

consumando em si mesmo na busca por sua concretização, à morte.  

O amor e a morte são indissociáveis, Eros e Thánatos, como são tratados dentro da 

psicanálise, são as pulsões de vida e de morte. Em sua pesquisa, Costa (2015, p. 56) constata 

que 

 

[o] sentimento amoroso se reforça com a ausência do outro, quanto mais 

longe, mais amado e desejado, e o que leva o sujeito a ter saudades e buscar 

elementos que não o desliguem do amado, são criações imaginárias, irreais, 

construídas sem pilares sustentáveis. 
 

Desse modo, é no abraço de Thánatos que Eros se torna imortal, se eterniza como o 

amor de Catherine e Heathcliff, de um dos clássicos do período vitoriano, O morro dos ventos 

uivantes (1847), de Emily Brontë (1818 – 1848). Outros clássicos constantemente 

relembrados pela expressão do mito do amor, idealizado e romântico, ecoam com mais 

facilidade sempre que o tema vem à tona, Romeu e Julieta (entre 1591 e 1595), do dramaturgo 

inglês William Shakespeare (1564 – 1616), por exemplo, se caracteriza como, praticamente, 

um clichê, embora seja, assim como outros clássicos ocidentais, uma referência quando se 

trata do tema do amor. 

A grande importância do tema o leva a estar presente na literatura de forma constante. 

Passa pelo romantismo, com suas aspirações e idealizações, e se manifesta no romance 

realista que, com menos de meio século de distância do extremo decoro – com raríssimas 

pontadas de transgressão e ironia como, por exemplo, da escritora inglesa, Jane Austen (1775 

– 1817) – apresentado pelo romance vitoriano, manifesta o tema do Eros de forma 

problemática e constrangedora – para a época em questão – como em Madame Bovary (1857), 

do francês Gustave Flaubert (1821 – 1880). A obra causou mal-estar entre os conservadores e 
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trouxe problemas judiciais ao escritor. Mesmo assim, o romance se tornou famoso justamente 

pela forma com que abordou o tema. 

Notamos que o amor Eros toma uma direção diferente do amor romântico, as relações 

tornam-se atípicas, aparecendo fora do contexto comum ao matrimônio e das relações para a 

conservação dos bens e nome da família. Dentre os autores que se destacam durante o século 

XIX, o amor Eros aparece na obra intitulada Mansfield Park, da escritora inglesa Jane Austen, 

de modo a perceber como se dão as vicissitudes do amor Eros. 
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4 MANSFIELD PARK E AS RELAÇÕES DE AMOR EROS 

 

Ao estudar literatura, não se pensa somente sobre textos, pensa-se também como 

refletir sobre os textos. Deve-se considerar ler o romance em seu contexto histórico, ou com 

base na vida de seu autor? Ou, ao invés disso, olhar apenas para o livro em si? Ao pensar 

sobre o significado de um livro são as personagens que devemos privilegiar, ou o enredo? A 

simbologia? A linguagem? Mas nesse caso, em particular, deve-se considerar a vida de Jane 

Austen, primeiramente porque é importante tomar várias perspectivas ao tentar aprender a ler 

criticamente, e também por conta de sua vida ter sido amplamente importante para suas obras. 

É possível, nos dias de hoje, encontrar uma adaptação das obras de Jane Austen com 

muita facilidade, seja em formato de filme na Netflix ou telenovela na rede globo de televisão. 

Podemos, ainda, encontrar seu rosto em uma camiseta nos corredores de uma universidade, ou 

um clube nas redes sociais em sua homenagem, são eventos assim que a tornam extensamente 

mais famosa hoje em dia do que jamais fora a seu tempo. Ela passou a maior parte de sua vida 

distante dos holofotes que recebe nos dias atuais. Filha de um clérigo anglicano, Jane Austen 

foi criada entre sete irmãos e, apesar do que muitos acreditam, dadas as limitações da mulher 

naquele período, ela “[...] aparenta ter vivido mais do mundo e em proximidade dos 

turbulentos eventos daquele tempo do que realmente o fez de fato9” (GREENBLATT; 

ABRAMS, 2006, p. 1823). Enquanto Jane Austen passou a maior parte de sua vida em 

Hampshire, dois de seus irmãos lutaram como oficiais navais na guerra napoleônica, outro 

tornou-se bancário na cidade de Londres, a serviço do príncipe regente e uma de suas primas 

casou-se com um capitão do exército francês, que foi guilhotinado. 

Jane Austen viveu a maior parte da vida no sul da Inglaterra, teve uma educação como 

a da maioria das jovens de sua época, por um curto período de tempo, e se favoreceu mais do 

que pôde aprender em meio aos livros do pai, sobre os quais detinha total liberdade. E isso 

parece ter sido o bastante para que o mundo viesse a ela com a mesma intensidade de que se 

aventurava por suas veredas. Além disso, nenhuma das filhas do clérigo – Jane e Cassandra – 

se casaram, portanto, onde as duas permaneciam juntas haviam as ideias de lar e família. 

Contudo, Jane Austen ainda chegou a receber uma proposta de casamento, e nesse 

momento, devemos lembrar um pouco de Virginia Woolf, pois a mulher ainda não era capaz 

de se realizar e ter “seu próprio espaço na casa [...] possuída exclusivamente por homens” 

(Woolf, 1996, p. 30) e mesmo à custa de muito esforço, não poderiam “pagar seu aluguel”. 

                                                           
9[…] appear to have lived more in the world and closer to this turbulent period's great events than she did. 
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Uma escritora não teria o mesmo espaço para publicar e fazer a vida a partir da literatura. 

Ainda assim preferiu rejeitar a proposta dado a questões que, por consequência, ficam 

impressas em suas obras, que podem ser encontradas, muitas vezes, como um aviso ou 

conselho, como nas palavras de A Abadia de Northanger: 

 

Sobretudo a mulher, quando tem a desgraça de conhecer alguma coisa, deve 

escondê-lo o máximo possível. As vantagens da estupidez natural para uma 

moça bonita já foram descritas pela pluma competente de uma colega 

escritora10 [...] (AUSTEN, 2012a, p. 134). 

 

Esta percepção aguda das normas sociais que se impunham sobre a mulher ilustra as 

tensões e dificuldades das “desgraçadas”, que não havendo conquistado ainda “um teto todo 

seu” sofriam um destino mais amargo em suas satisfações. Jane Austen teve a desgraça de 

saber algo mais, e embora fosse esteticamente melhor que muitos, não tinha “teto”, uma 

forma de subsistência com a qual pudesse se manter, com a carreira de escritora. É possível 

que, a partir disso, dê voz a seus narradores que parecem purgar por ela no fecundo e natural 

ambiente que é provido pela narrativa literária. 

A jovem escritora começa suas composições por volta dos doze anos de idade, em 

grande parte sátiras sociais e paródias de “romances de sensibilidade”, – as escrevia mais para 

o divertimento da família – um gênero literário no qual as mulheres choram, suspiram e 

desmaiam bastante. Isso mostra a tendência da escritora a uma faceta irônica e cômica. 

Muitos desses primeiros trabalhos foram escritos no estilo romance epistolar, nos quais a 

história é contada através de correspondências, e ecos desse estilo são percebidos em muitos 

de seus romances, como Orgulho e Preconceito e Mansfield Park, por exemplo. 

Foi apenas depois de um espaço criado pelas mulheres no final do século XVIII, 

momento em que muitas produziam, dentre romances e peças, – até mesmo olhando para 

aristocracia inglesa e seus costumes para fazer graça deles, como o fez Fanny Burney, em 

Cecília, uma das possíveis influências literárias da Jane Austen (Cf. REEF, 2014) – ou ainda 

intrigantes escritos, para a época, como Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher11, que a 

cidade de Londres passa a receber as publicações da Jane Austen. Por volta de 1816 todos os 

seus romances já haviam sido publicados: Razão e sensibilidade em 1811, Orgulho e 

preconceito em 1813, Mansfield Park em 1814 e Emma em 1816. Jane Austen morre aos 41 

                                                           
10 A woman especially, if she have the misfortune of knowing anything, should conceal it as well as she can. The 

advantages of natural folly in a beautiful girl have been already set forth by the capital pen of a sister author […] 

(AUSTEN, 2006, p. 969). 
11 A Vindication of the Rights of Woman, publicado por Mary Wollstonecraft em 1790. 
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anos em 1817, depois disso, as obras Persuasão e uma versão revisada de A Abadia de 

Northanger foram lançadas, no ano de 1818. 

Identificada apenas como “Uma Dama” a Jane Austen teve sua identidade revelada 

somente com o sucesso de suas obras, mas sua voz narrativa ácida, sarcástica e irônica afasta 

qualquer possibilidade de modéstia. A crítica da época, não recebia bem as escritoras, 

principalmente uma que inicia um romance com palavras como: “[é] uma verdade 

universalmente conhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa”12 

(AUSTEN, 2012c, p. 9), uma sentença provocativa dentro de suas possibilidades de 

significação, que alguém poderia até chamar de insulto. 

Suas obras, na maior parte, têm esse tom de deboche requintado, que alfineta com 

ironia e galhofa muitos problemas na ordem das coisas em seu tempo. Um bom exemplo disso 

é o romance Mansfield Park, que apresenta personagens como Maria Bertram e Henry 

Crawford, um jovem sem qualquer atributo de beleza, mas com riqueza notável e uma jovem 

bonita e nobre. Não há nas descrições qualquer referência a seu caráter, e todos assumem que 

esta conduta seja impecável para ambos, pois esta era a premissa para os jovens de sua classe. 

Contudo, são exatamente estas duas personagens que mais transgridem na obra. 

Portanto, sendo ainda hoje uma escritora que, apesar dos mais de 200 anos de 

mercado, ainda se mantém atual e com temas que não envelhecem e continuam a encantar e 

conquistar hordas de leitores e fãs, que os romances de Jane Austen são matéria ideal para se 

discutir sobre um tema atemporal como o amor. Especialmente a obra Mansfield Park, uma 

narrativa diversa e plural no que diz respeito ao amor Eros e personagens ricas em seus 

dramas psicológicos. É a partir desde ponto que se apresentará uma breve vista panorâmica 

deste romance, para que o leitor possa acompanhar com mais proficuidade a análise que se 

faz.  

Na obra, lemos acerca do casamento de três irmãs: Maria Ward, bela e com um dote 

consideravelmente menor do que o esperado, casa-se com o baronete Thomas Bertram; a 

segunda irmã, cujo o nome não é mencionado, casa-se com o clérigo de Mansfield Park, o sr. 

Norris, não muito feliz, mas sem muitas opções; e, por fim, Frances Ward se casou com um 

fuzileiro naval falido e beberrão. Dessas uniões nasceram, eventualmente, Tom, Edmund, 

Maria e Julia Bertram, do primeiro casal. A senhora Norris não teve descendentes, mas 

Frances tivera William, Susan, Betsey, Sam, Tom, Charles, Richard, John e Fanny Price, a 

heroína cuja história é contada a partir dos seus dez anos de idade. 

                                                           
12 It is a truth universally acknowledged, that a man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.  
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Fanny é adotada pelos Bertram e levada para morar em Mansfield Park, como uma 

medida de benevolência do nicho rico da família para com a irmã mais pobre, livrando-a das 

despesas que a jovem Fanny pudesse trazer. Ela, portanto, passa a estudar com as primas sob 

a orientação da Srta. Lee, em seu novo lar. Com o passar do tempo a jovem se adapta às 

maneiras e aos sentimentos de seus novos familiares, em especial seu primo Edmund, que 

sempre a ajuda nas tarefas mais necessárias ao bem-estar da protagonista. Passados alguns 

anos de sua chegada, todos tornam-se jovens adultos aptos para o “mercado do casamento”. O 

clérigo, sr. Norris, acaba por morrer depois que Fanny se estabelece no lugar, deixando aberta 

uma vaga que deveria ser de Edmund no futuro, contudo, preenchida por outro em função das 

extravagâncias financeiras de Tom Bertram, o primogênito. Com isso, um novo eclesiástico 

assumiu esse lugar, passando, assim, a morar em Mansfield Park: o Dr. Grant e sua esposa. 

Passado algum tempo, Sir Thomas é levado a deixar Mansfield Park para administrar seus 

negócios em Antígua, uma viagem de um ano. Com a partida de Sir Thomas e com a chegada 

do casal Grant ao presbitério, algumas novas personagens são introduzidas na história: Mary e 

Henry Crawford, irmãos mais novos da sra. Grant, que começam a frequentar Mansfield Park, 

além de James Rushworth, que de imediato se apaixona por Maria e mostra intenção de casar-

se. O casamento logo torna-se tarefa a ser arranjada pela senhora Norris, que sentia como um 

dever proporcionar arranjo “tão vantajoso” para a sobrinha, além, também, dos sentimentos 

que Maria nutria em seu íntimo – sentia, pela idade, o casamento como uma obrigação a qual 

devia dedicar mais tempo e seriedade. 

Com a chegada dessas personagens, emaranhamentos amorosos começam na região de 

Mansfield Park. Maria se compromete com o sr. Rushworth, contudo flerta constantemente 

com o sr. Crawford. Este último, por sua vez, flerta indiscriminadamente com ambas as irmãs. 

Enquanto isso, Edmund vislumbrando um futuro aparentemente iminente mostra interesse por 

Mary, encontrando nela certa reciprocidade, e a protagonista Fanny Price segue 

silenciosamente e sofregamente, guardando pelo primo, Edmund Bertram, sentimentos que 

não ousava mencionar. 

Até este ponto pode-se perceber que apesar de a narrativa ser extensamente rica nas 

temáticas que aborda com ou em torno da personagem, o tema afunila-se, com foco nas suas 

relações amorosas. Jane Austen explora, através do discurso indireto livre e do narrador 

onisciente (Cf. FRIEDMAN, 2002), o interior das personagens no que é mais forte e efetivo 

para a ação e expressão de seus caracteres: suas intenções e sentimentos, que refletem a 

educação e a moral da classe a que pertencem. Contudo, às vezes fica muito mais impresso na 

ação das personagens que no discurso a dimensão do que se sente ou pretende. Torna-se 
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oportuno dizê-lo, pois muito das personagens introduzidas nesse momento fica explícito para 

o leitor, a quem o narrador dá detalhes, mas as personagens de Mansfield pouco sabem dos 

seus caráteres – fato que justifica os tantos enganos que acontecem entre as personagens, 

frutos da preconcepção sobre um sujeito baseando-se em sua aparência física e status social – 

e quando desvelados ocasionam uma virada de eventos nas decisões e destinos dos moradores 

de Mansfield Park. 

Depois da chegada dos Crawford no condado de Mansfield Park, muitas situações de 

encontros entre os jovens ocorreram, contudo, há duas de maior destaque que são, 

respectivamente, a viagem a Sotherton e os ensaios para a peça teatral “Juras de amor”. Ainda 

se for considerado o que disse Nabokov (2015, p. 45), que, apesar de um aspecto comum para 

as publicações da época, o fato de o romance ter sido publicado em três partes é conveniente a 

sua estética, que lembra a estrutura de uma peça teatral, desse modo, além de o título do 

trabalho que realizamos realçar este aspecto, percebe-se que o estilo juvenil das comédias de 

costumes torna-se uma elaborada trama com a técnica inovadora de Jane Austen, invertendo 

as posições morais dos sujeitos em relação a suas posições sociais. 

Depois desse episódio, Tom Bertram retorna da viagem com o pai para Antígua. 

Pouco tempo depois de sua chegada é introduzido a Mansfield Park seu novo amigo, John 

Yates, a quem conhecera em Weymouth. Tom o convidara a passar por sua residência, e, por 

ocasião, o rapaz veio e trouxe consigo “Juras de Amor”. Contando como ficou 

impossibilitado de atuar pela ocorrência do falecimento de uma fidalga. O assunto teatral 

animou os jovens, que decidiram, com grande influência de Tom Bertram, ensaiar e 

apresentar a peça. Edmund Bertram e Fanny eram contra a ideia, mesmo assim o jovem foi 

persuadido a participar, apenas Fanny conseguiu ser poupada, mas não sem persuasivas 

tentativas. 

Os ensaios da peça proporcionam aos jovens bastante tempo juntos, e eles aproveitam 

a oportunidade para flertar livremente. Fanny torna-se o ponto de Edmund e Mary, Henry 

Crawford ensaia com Maria, James Rushworth se vangloria das pequenas linhas que dirá e 

Julia abandona a peça depois de perceber a falta de interesse daquele com quem pretendia 

contracenar, pois ele mostrara preferir a irmã a ela. Todos aproveitaram bastante, mas antes de 

poderem apresentar, Sir Thomas retorna de Antígua. Ele retorna antes do previsto, deixando 

todos surpresos. Os Crawford ao notar a situação abandonam a propriedade de Mansfield Park 

deixando para os filhos e o sr. Yates a ira de Sir Thomas. Contudo, a reação de Sir Thomas foi 

mais branda do que os jovens esperavam. Ele removeu tudo relacionado à peça e queimou os 

scripts, mas sem represália contra o comportamento dos jovens. 



32 

 

Após isso, uma série de eventos levam ao casamento de Maria Bertram com o sr. 

Rushworth. Um evento esperado ao mesmo tempo que indesejado por Maria. Com isso a lua 

de mel leva os recém-casados para Brighton acompanhados de Julia. A ausência das Jovens 

na casa deixa um espaço aberto que eleva a importância de Fanny, não somente na mansão, 

mas em todas a imediações de Mansfield Park. Fanny é convidada para atividades sociais na 

casa dos Grant oportunizando o flerte do sr. Crawford, que revela a sua irmã o plano de 

conquistá-la. 

O irmão de Fanny, William, a visita em Mansfield, e isso ocupa todo o seu coração 

ajudando a desviar a mente das investidas de Crawford. O jovem William encanta a todos 

com sua determinação, dedicação e boas maneiras. No jantar com a visita, Sir Thomas toma 

conhecimento dos sentimentos de Crawford e planeja um baile que a sra. Norris desaprova 

dado a ausência da sobrinha, Julia. Fanny vai até Mary Crawford para pedir conselhos sobre a 

vestimenta e ela a oferece um colar com presente para a ocasião, Fanny recusa inicialmente, 

mas a moça a persuade a aceitar, mas não sem desconfiar que o presente estava relacionado a 

Henry. Depois de tudo, o baile chega ao final e William parte junto de Crawford para 

Londres. O irmão parte, deixando-a em lágrimas. 

Henry, depois de tudo, decide finalmente oficializar suas pretensões e comunica a irmã 

a intenção de pedir a mão de Fanny. Fala com Sir Thomas e este se manifesta imensamente 

feliz, mas a moça nega categoricamente o pedido deixando seu tutor tão curioso como 

contrariado, pois era um bom arranjo matrimonial para ela. Ela defende sua posição em 

silêncio, pois não desejava falar do comportamento daquele que a cortejava com a prima 

Maria. 

Toda a situação deixa a jovem muito estressada e apesar de sua indisposição para 

aceitar, Henry é incentivado por Edmund e Sir Thomas. Fanny conhecia bem o 

comportamento de Crawford, mas Mary insistia que o sentimento dele havia mudado. Tudo a 

direcionava para este casamento que ela não desejava. Sir Thomas então surge com um plano 

para mudar os pensamentos de Fanny. William está para partir e então retorna para Mansfield, 

Sir Thomas dá a ideia de a enviar para casa junto com o irmão, esperando que a mudança de 

ambiente possa surtir algum efeito. A moça fica feliz por viajar com o irmão e principalmente 

por se afastar do sr. Crawford. 

Estes fatos encaminham o romance para seu ápice e final. Fanny passa poucos bons 

momentos na casa de seus pais. O prazer permaneceu na casa somente enquanto William 

estava presente, mas o rapaz, como marinheiro que era, teve que partir e Fanny se viu 

praticamente solitária. O único consolo da moça era a irmã Susan, em quem reconhecia algo 
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similar a si mesma. O sentimento de deslocamento e incômodo com a própria família só se 

intensificaram com o aparecimento repentino do sr. Crawford em Portsmouth. Seu Jeito 

galante e palavras doces convenceram as irmãs de Fanny facilmente durante um passeio, e, 

após sua partida, Fanny começa a notar que o jovem parecia realmente ter mudado seu 

caráter. Ela reflete sobre o que deve fazer em relação aos sentimentos, pois o primo tinha 

decidido casar-se com Mary Crawford, e ela não pretendia revelar seus sentimentos. 

Nesse cenário de inquietação, uma carta de Mary chega em suas mãos. A carta refere-

se a acontecimentos envolvendo o sr. Crawford, Mary a aconselha a não dar crédito a 

qualquer notícia que possa chegar a ela, alega que tudo são calúnias e que o jovem Crawford a 

ama desmedidamente. Na verdade, Mary tenta encobrir o fato de Crawford ter fugido com 

Maria Rushworth. 

O sr. Rushworth teve de viajar e em sua ausência Maria se encontrou com Crawford 

que acabou convencendo-a a fugir com ele. A notícia do ocorrido saiu nos jornais deixando 

Fanny amplamente preocupada com o que acontecia em Mansfield Park. A família Bertram 

sofria sem precedentes, seu primogênito havia adoecido e se encontrava em grave situação, a 

filha mais velha havia fugido com um homem, jogando seu casamento na lama e como última 

e definitiva cutilada na honra da família, a filha mais jovem, Julia, foge com o sr. John Yates 

enquanto ainda estava sob a guarda de Maria. 

Fanny sofre com enorme ansiedade diante das notícias e deseja muito poder retornar. 

Seus desejos mais íntimos pareciam ter sido ouvidos quando recebeu a carta de Edmund, que 

dizia para ela preparar-se pois ele a buscaria no dia seguinte junto de sua irmã, Susan, que ela 

tanto estimava e a quem queria salvar de Portsmouth. A carta dizia que ele iria buscá-las a 

pedido do pai, que sua presença era necessária em Mansfield Park para acalmar Lady 

Bertram. 

Dessa forma, para finalizar esta síntese do romance, Fanny enfim retorna para 

Mansfield Park, seu lar, como já considerava. Sua irmã se encaixa muito bem no novo meio e 

ela, Fanny, pôde ser útil a todos da família. Edmund, devido ao incidente com os Crawford e a 

postura de Mary com relação ao ocorrido, desiste de desposá-la e consola-se conversando 

com Fanny. O jovem clérigo finalmente olha para a prima como uma mulher, uma que 

preenche todos os requisitos de suas paixões e anseios, os dois então se enamoram e se casam 

deixando toda a família extremamente feliz. 

 

4.1 BELEZA, AMOR E DINHEIRO 
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A narrativa de Mansfield Park está dividida em três partes: a primeira, como 

apresentação do plano geral da constituição das relações familiares e seus destinos em função 

de suas escolhas matrimoniais – a princípio na geração das irmãs Ward. Dessa forma, uma 

visão socialmente construída sobre ideia de amor é apresentada tomando valores como beleza 

e dinheiro para o estabelecimento de uma relação “boa”, e isso ocorre da abertura até o 

capítulo quarto, no qual estes valores se impõem sobre a personagem de Maria Bertram. A 

segunda, com o foco na nova geração, fruto da precedente, explora os desejos e escolhas de 

Maria e Julia Bertram, bem como os de Fanny Price, embora de forma mais atenuada. É neste 

segundo ponto que se evidencia o caráter moral das personagens e sua relação com as 

tradições de seu tempo e suas posições sociais. Além disso, evidentemente, algumas outras 

personagens além das três moças possuem papel fundamental, como Edmund e William, além 

dos irmãos Crawford, são eles que influenciam das mais diversas formas as três moças, seja 

como “modelos de inspiração” ou mesmo como “desejos de perdição”. Isso ocorre durante 

todo o curso entre os capítulos cinco e trinta e oito. A terceira, último e decisivo momento, 

acontece com o retorno de Fanny para casa, de modo que a narrativa muda e passa a ter um 

aspecto mais epistolar. Fanny, nesse momento, passa a ver tudo com certa distância. Seu 

irmão mais velho zarpa ao mar, o primo, Edmund, se encontra longe, bem como Henry e 

Mary Crawford, e também as primas, Maria já casada, e Julia que a visita. Todas as 

informações entre eles se dão por meio de cartas e todas as situações críticas, dentro dessa 

comunicação, causam em Fanny reações mais intensas e nos mostra com mais firmeza e 

clareza seus desejos e suas impressões sobre seus correspondentes. Nesta parte, o foco está 

completamente voltado para Fanny e seus anseios, diferente das partes anteriores.  

Por isso é interessante que o romance Mansfield Park seja iniciado com um 

casamento, um acontecimento que parece ser deveras trivial, contudo, no contexto da obra, é 

o pilar sobre o qual giram as relações que se constroem no romance e como, geralmente, se 

constroem, é a partir dele que ressoam outros aspectos da sociedade. O casamento se mostra 

não como um ato de amor entre duas pessoas, mas mais como uma relação de interesses 

comerciais ou seguridade social. Para as mulheres como Maria Ward, a futura Lady Bertram, 

ou sua irmã mais velha, que se tornaria mais tarde a sra. Norris, essa visão de casamento é um 

entendimento comum já consolidado e internalizado. 

Contudo, há entre elas a transgressora que, como fica relatado no início da narrativa, é 

a mãe da protagonista, a então srta. Frances Ward, que se casa com um fuzileiro naval, um 

homem simples, sem posses ou riqueza. Na narrativa, encontra-se o seguinte: “[...] a srta. 

Frances casou-se, como se diz, para contrariar a família, com um tenente dos fuzileiros 
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navais, sem educação, fortuna, ou ligações, e o fez da forma mais completa”13 (AUSTEN, 

2012b, p. 10). Então, para que se possa contemplar essa cena em contexto, devemos filtrar 

através do que fala Anthony Giddens (1993), pois abre o quinto capítulo de A transformação 

da intimidade dizendo “[...] o amor [...] atormenta a mente e o corpo em maior ou menor e 

extensão; conduz muitos a um impasse, um escândalo ou uma tragédia; mais raramente, 

ilumina a vida e faz com que o coração se expanda e transborde de alegria” (GIDDENS, 

1993, p. 47). 

Como uma mulher de seu tempo, a srta. Frances provavelmente reconhecia que seu 

destino seria amargo do ponto de vista financeiro, contudo, seu julgamento não estava 

pautado na razão objetiva do casamento como um arranjo de seguridade. A srta. Ward foi 

movida pela força do amor que, como destaca Giddens (1993), pode destruir com mais 

frequência do que faria transbordar a felicidade. Desse modo, devemos destacar que dentro do 

contexto da obra, o amor romântico absorve uma conotação negativa, que é, não só 

representação, mas também um dado histórico, pois, como observa Catherine Reef (2014, p. 

23), “[...] o tema do casamento quase sempre se resume à questão econômica: para muitas 

pessoas, escolher o marido certo ou a mulher certa tinha mais a ver com obter um rendimento 

do que com amor. As opções para as mulheres eram limitadas”. 

O amor como o conhecemos no romantismo, sublime e perfeito, em Mansfield Park 

toma, desde o início, um tom mais descaracterizado do que concerne ao período romântico. 

Jane Austen descreve a natureza dos costumes sociais da cultura dos gentry14, incluindo uma 

faceta, pode-se dizer, dialética dos modos das relações íntimas. O amor que a terceira irmã 

manifesta e a faz se casar com um fuzileiro naval foi também a razão da sua miséria e 

pobreza. Pode-se dizer, nesse sentido, que esse ato de rebeldia da então sra. Price – a relação 

de amor que fica caracterizada por sua conotação negativa – foi a razão de a jovem Fanny 

Price ir parar em Mansfield Park, para, inclusive, redimir o que pode ser apontado como o 

“erro” da mãe, ao fazer a escolha matrimonial. Portanto, o fruto do “amor proibido”, de 

acordo com a posição dos sujeitos nas relações sociais da obra, fica condenado a sofrer os 

percalços de uma submissão praticamente absoluta. A jovem personagem, Fanny Price, se 

sente dessa forma desde o início pelo reforço insistente de sua tia Norris: 

 

                                                           
13 “[…] Miss Frances married, in the common phrase, to disoblige her family, and by fixing on a Lieutenant of 

Marines, without education, fortune, or connexions, did it very thoroughly.” (AUSTEN, 2006, p. 409). 
14 O termo refere-se à classe social, aos modos e costumes dos quais fazia parte Jane Austen, e no mesmo 

contexto, às suas personagens. 
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[...] a pequena visitante sentia-se tão infeliz quanto possível. Com medo de 

todos, vergonha de si mesma e saudade da casa que acabara de deixar, não 

sabia como erguer o rosto, e mal podia dizer uma palavra sem chorar. A sra. 

Norris viera desde Northampton conversando com a sobrinha sobre a 

maravilhosa sorte dela, a enorme gratidão e o bom comportamento que devia 

ter por tudo isso, e a consciência da infelicidade da menina assim 

aumentaram com a ideia de que era uma atitude mesquinha não sentir-se 

feliz.15 (AUSTEN, 2012b, p. 20). 
 

Criança, com apenas dez anos de idade e pertencente a uma classe social menos 

favorecida, a menina não entendia essa transição da sua vida como uma possível chance de 

felicidade; ao contrário, a consternava e a enternecia pensar e lembrar de tudo que foi tirado 

dela: o carinho e a cumplicidade que compartilhava com os irmãos e os pais. Todo o discurso 

da tia se torna demasiadamente forte para a menina, pois a dizia que diante de qualquer 

situação sua postura deveria ser de gratidão, de outra forma estaria sendo egoísta com seus 

benfeitores. Esse assédio da Tia Norris estabelece para a menina qual a sua posição na casa, e 

como ela deve se sentir diante dos demais. 

Então, de acordo com o que discute Platão (2016), para que o Eros possa alcançar o 

belo o fruto do amor deve pagar um preço. Esse é o pesado fardo emocional que carrega a 

protagonista de Mansfield Park, que sofre sob o jugo e o poder das tias Bertram. Isso mostra 

um recalque contra o amor vindo da ideologia da sociedade gentry da Inglaterra burguesa 

rural, mostra-o como algo negativo e passível de consequências indesejáveis. Desse modo, é 

possível perceber que a visão compartilhada de amor, dentre as personagens na obra – durante 

a primeira geração –, se pauta não no sentimento genuíno, mas nas necessidades dos arranjos 

entre as famílias e no manejo financeiro, nas posses ou, mais especificamente, nas aquisições 

materiais. Tudo gira em torno de um valor, como o dote de Maria Ward que era pequeno, mas 

foi o suficiente para que ela pudesse ter um bom arranjo matrimonial. Ainda assim, a 

tendência da segunda geração – foco do desenvolvimento da trama – é a de personagens 

muito mais complexas que vão ponderar entre seus desejos mais íntimos e as conveniências 

de suas escolhas, ou desviar-se completamente das tradições e modos de sua classe. 

Portanto, depois de expor os diferentes momentos do romance e traçar uma noção 

sobre como se configura o plano das relações sociais e qual a finalidade prática para a qual 

                                                           
15 “The little visitor meanwhile was as unhappy as possible. Afraid of everybody, ashamed of herself, and 

longing for the home she had left, she knew not how to look up, and could scarcely speak to be heard, or without 

crying. Mrs. Norris had been talking to her the whole way from Northampton of her wonderful good fortune, and 

the extraordinary degree of gratitude and good behaviour which it ought to produce, and her consciousness of 

misery was therefore increased by the idea of its being a wicked thing for her not to be happy.” (AUSTEN, 2006, 

p. 409). 
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tudo converge, é oportuno direcionar o tópico seguinte sobre as personagens problemáticas do 

romance. 

 

4.2 DIÁRIO DE UM SEDUTOR: HENRY CRAWFORD 

 

Uma série de eventos ocorre em Mansfield Park até a chegada dos Crawford na região, 

e esta chegada só é possível após o evento da morte do sr. Norris, clérigo do condado. Henry 

Crawford é irmão da esposa do Dr. Grant, o novo clérigo, e passa a frequentar a mansão de 

Mansfield. Faz-se necessária, portanto, uma observação de alguns aspectos da personagem 

para que se possa definir seu perfil.  

Pensamos em Henry como um homem que encontra prazer sistemático na arte de 

amar, com um pensamento ousado para seu momento e seu lugar. Suas raízes se encontram 

em algo que se deve fazer referência, seu comportamento está impregnado da tutoria de seu 

tio: “[o] almirante Crawford era um homem de conduta depravada, que preferiu, em vez de 

manter a sobrinha, trazer a amante para debaixo do próprio teto16 [...]” (AUSTEN, 2012b, p. 

50). É certo que, sendo um jovem – uma nova geração de valores em desenvolvimento – 

Henry não poderia ser diferente do que é quando o assunto é amor, uma vez que perdeu os 

pais e foi criado pelo tio que, diante de crianças, mostra um comportamento inadequado para 

um homem de sua posição e fortuna no contexto da Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX. 

Crawford é introduzido em Mansfield com uma aparência não das mais atraentes, é 

inclusive “sem graça”, mas no “[...] segundo encontro [com as irmãs Bertram] mostrava-o não 

tão sem atrativos, por certo, mas também tinha tal porte, os dentes tão bonitos e era tão bem 

feito de corpo que logo se esquecia a ausência da beleza17” (AUSTEN, 2012b, p. 56), a beleza 

parecia não oferecer demérito diante de suas outras qualidades18. Considerado um cavalheiro 

de modos agradáveis, Henry conquista facilmente a atenção das duas senhoritas Bertram, 

contudo, Maria, a irmã mais velha, já estava noiva do sr. Rushworth. Desse modo, fica 

subentendido que, uma vez que Julia estava ainda livre de compromissos, as atenções do 

                                                           
16 Admiral Crawford was a man of vicious conduct, who chose, instead of retaining his niece, to bring his 

mistress under his own roof […] (AUSTEN, 2006, p. 428). 
17 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 palin; 

(AUSTEN, 2006, p. 430). 
18 Assim como a personagem em Jane Eyre, de Charlotte Brontë, o sr. Rochester, a aparência física do sr. 

Crawford não determina o valor da personagem, mas há outras qualidades atrativas, – nesse sentido o dinheiro – 

que para a personagem principal – Jane Eyre/Fanny Price – é o menos importante, sendo que ela observa com 

muito mais acuidade suas qualidades morais e desconfia sempre de suas intenções. Isto parece ser uma marca 

das escritoras do período que, apesar de relativamente distantes temporalmente, se conectam por esse fio 

condutor. 
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senhor Crawford deveriam ser de sua exclusividade, é algo que a voz narrativa deixa claro – 

sendo onisciente, o narrador da história tem o poder de adentrar nas intenções e pretensões 

das diversas personagens – ao dizer: “[o] noivado de Maria Bertram tornou-o propriedade de 

fato de Julia, a moça tinha plena consciência disso, e, em menos de uma semana da presença 

dos novos visitantes em Mansfield, ela já se dispunha a se apaixonar por ele19” (AUSTEN, 

2012b, p. 56). 

Enquanto isso, sua irmã, “Maria tinha as ideias mais confusas e indistintas sobre o 

assunto20” (AUSTEN, 2012b, p. 56). Maria não havia aceitado noivar o sr. Rushworth porque 

o amava, mas sim porque 

 

Após completar vinte e um anos, começava a ver o casamento como um 

dever, e uma união com o sr. Rushworth lhe renderia uma fortuna maior que 

a do pai, além de assegurar-lhe a casa na cidade, agora seu principal 

objetivo, e sentiu-se moralmente obrigada a casar com o moço caso o 

conseguisse21 (AUSTEN, 2012b, p. 48). 

 

Nesse cenário deve-se notar o uso específico da palavra “propriedade” que aparece em 

discurso indireto livre do narrador ao se referir aos anseios de Julia, se relacionada com a 

seguinte fala: “mas, com certeza, não há no mundo tantos homens ricos quantos mulheres 

bonitas que os mereçam” (AUSTEN, 2012b, p. 10) quando se falava das diferenças das 

vantagens entre os casamentos de Lady Bertram e a sr. Norris. Tem-se aí, além de um eco 

referente a noção de matrimônio, também uma visão distorcida sobre a ideia de paixão ao 

final da citação. Além disso, deve ser considerado o parâmetro de Julia para a ideia de 

apaixonar-se e de comprometer-se em matrimônio, que sem dúvida só pode ser a sua irmã 

Maria, a sua amiga mais próxima desde a infância, e que já se encontrava noiva, apesar de que 

se encontrava nesta situação por uma razão que advinha mais de um raciocínio criterioso que 

dos sentimentos. 

Com isso, tem-se um complicado plano triangular dos relacionamentos que se 

estabelecem entre as três personagens. Contudo, é necessário retomar a ideia do caráter do sr. 

Crawford na resolução desse emaranhamento de desejos e tensões, é ele que vai definir o 

funcionamento dessas relações. O jovem, que possui uma riqueza considerável para alguém 
                                                           
19 “Miss Bertram’s engagement made him in equity the property of Julia, of which Julia was fully aware, and 

before he had been at Mansfield a week, she was quite ready to be falling in love with.” (AUSTEN, 2006, p. 

430). 
20 “Maria’s notion on the subject were more confuse and indistinct.” (AUSTEN, 2006, p. 430). 
21 “Being now in her twenty-first year, Maria Bertram was beginning to think matrimony a duty; and as a 

marriage with Mr. Rushworth would give her the enjoyment of a larger incomes than her father’s, as well as 

ensure her the house in town, which was now a prime object, it became, by the same rule of moral obligation, her 

evident duty to marry Mr. Rushworth if she could” (AUSTEN, 2006, p. 427).  
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de sua idade, parece ser uma personagem que foge à regra que abriu Orgulho e Preconceito. 

Mas mesmo diante das condições apresentadas, o sr. Crawford não demonstrava qualquer 

interesse em uma relação séria, queria, na verdade, divertir-se. Ao falar em particular com a 

sua irmã, diz preferir Maria, justamente pelo fato de que já tem compromisso: 

 

Uma mulher comprometida é sempre mais agradável, que a não 

comprometida. Está satisfeita consigo mesma. Acabaram-se as 

preocupações, e ela acha que pode exercer todos os seus poderes para 

agradar sem despertar suspeitas. Tudo é permitido a uma dama 

comprometida: não se pode fazer mal22 (AUSTEN, 2012b, p. 57). 
 

É desse modo que fica definido o cenário de relacionamento que se estabelece entre 

este grupo. Primeiro, Julia considera que está no centro das atenções dado o compromisso da 

irmã. Segundo, Maria encontra-se em um estado de confusão, mas de acordo com suspeitas de 

Crawford ela deve querer agradá-lo sem medidas e ele vai se mostrar o mais receptivo 

possível na intenção de receber as benesses que, segundo ele, só estão acessíveis por meio de 

uma mulher já comprometida. E terceiro, para o sr. Crawford o amor é um jogo, uma caçada, 

isso nos remete às ideias previamente apresentadas, no capítulo 3 deste trabalho, do poeta 

Ovídio (2013), e ele deseja sempre ganhar a atenção, ser alvo do desejo e terminar a caçada 

com a presa entre os lábios. 

Mansfield Park trabalha muito bem a ideia de amor e apaixonar-se como uma escolha 

voluntária em contraste com o sentimento involuntário e impulsivo. Esta ideia está presente 

tanto no caso do sr. Rushworth quanto da jovem Julia Bertram, que, primeiramente se 

encontram dispostos a apaixonarem-se, e casarem-se com a primeira pessoa disponível. Assim 

como Maria, Julia devia estar se sentindo da mesma forma, a diferença de idade entre elas era 

mínima. E o sr. Rushworth parece perfeitamente caber na definição de abertura de Orgulho e 

Preconceito, o que faria do sr. Crawford seu oposto natural. 

Para um romance como este, publicado em 1814, o tema do amor é algo deveras 

sensível, apresentado moderadamente obedecendo a critérios morais solidificados em uma 

classe a partir de uma tradição. Apesar disso, o cenário representado por Jane Austen mostra a 

ambivalência dos valores morais a despeito de qualquer relação com a classe de suas 

personagens, o amor é apresentado a priori como um complicado contrato que deve obedecer 

uma série de critérios sociais objetivando o casamento: uma obrigação que a mulher tem que 

                                                           
22 “‘An engaged woman is Always more agreeable than a disengaged. She is satisfied with herself. Her cares are 

over, and she feels that she may exert all her powers of pleasing without suspicion. All is safe with a lady 

engaged: harm can be done’” (AUSTEN, 2006, p. 431). 
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cumprir, e, nesse sentido, o contrato social requeria que o homem fosse rico e a mulher 

essencialmente bonita para que o jogo de interesses se equilibrasse e assim ambos pudessem 

ser “felizes”. Ainda assim, apesar do esforço de personagens como a própria Maria Bertram 

ou mesmo a Mary Crawford, o amor não é algo que pertence ao domínio da razão, não é 

previsível ou controlável.  

Em Mansfield Park, as personagens constantemente se apaixonam por alguém que não 

deviam ou que não lhes são recíprocas, e falham miseravelmente quando se apaixonam de 

verdade. Este ambiente criado pela escritora é um mecanismo maravilhoso no sentido de 

transparecer que o desejo é independe do estado civil do sujeito ou classe social, mesmo 

naquele tempo, ainda mais nas condições apresentadas para Maria Bertram, que busca algo 

que é discutido em Giddens (1993), isto é, a romantização, que era tudo o que lhe faltava na 

sua relação com o sr. Rushworth. 

Desse modo, apesar de Julia acreditar que colheria frutos da relação que se estabelecia 

entre ela e o sr. Crawford, não teria como notar que a própria irmã e o pretendido enamorado 

já calculavam em seu íntimo algo independente do que diziam as normas sociais da época. 

Aliás, encontravam na norma uma brecha para abusar do artifício da sedução. Maria se 

comunicava instintivamente com as intenções de Crawford: “‘[n]ão há mal em apreciar um 

rapaz simpático’ – todos sabiam a situação dela –, ‘o sr. Crawford devia cuidar de si 

mesmo23’” (AUSTEN, 2012b, p. 56). Os dois, Maria e Crawford, acabam de entrar numa 

relação de poder, como um cabo de guerra, ela exercerá seus poderes de sedução ante sua 

liberdade com propósito nenhum, apenas para fazer o outro sucumbir a seus encantos, pode-se 

dizer que esse relacionamento se pauta a princípio na manifestação do narcisismo de ambos. 

Quanto ao Jovem sr. Crawford, quer apenas ser agradável e aproveitar as liberdades possíveis, 

mas sem terminar amarrado ao compromisso, à ideia de matrimônio. Portanto, no plano da 

relação que as duas personagens almejam: 

 

Se recebo o gesto terno no campo da demanda, sinto-me pleno: este gesto 

acaso não é um condensado miraculoso da presença? Mas se eu o recebo (o 

que pode ser simultâneo) no campo do desejo, sinto-me inquieto: o carinho, 

de direito, não é exclusivo, devo portanto admitir que o que estou recebendo, 

outros também recebem (espetáculo que me é mesmo, por vezes, oferecido). 

É ali onde você é carinhoso que você diz seu plural. (BARTHES, 2007, p. 

44). 
 

                                                           
23 “‘There could be no harm in her liking an agreeable man – everybody knew her situation – Mr. Crawford must 

take care of himself’” (AUSTEN, 2006, p. 430). 
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É desse modo, como coloca Barthes (2007), que a relação entre Maria e Crawford 

toma seu curso, com este sentimento ressoante entre ambos, e que desejam expressar a todos 

da mesma maneira, apesar disso, Maria ilude-se mais facilmente. Embora possam caminhar 

para diferentes propósitos no percurso da troca de ternuras, eles embarcam 

indiscriminadamente na exploração de seus afetos. As personagens encontram seu plural na 

perspicácia, na percepção do momento e suas vantagens. Com o tempo, a intensificação das 

atenções de Crawford se torna mais evidente e, assim, Julia percebe e apresenta seus ciúmes. 

O episódio da visita a Sotherton deixa claro que Crawford não lhe dispensa qualquer interesse 

senão os sentimentos de piedade por deixá-la esquecida. Desde a escolha do lugar para sentar 

na carruagem até o passeio por um dos parques da propriedade, o foco da narrativa incide 

sobre as ações de Crawford e Maria. 

A viagem à propriedade da família Rushworth apareceu na ocasião do encontro entre a 

sra. Rushworth e Lady Bertram, na companhia da sra. Norris. A partir disso foram feitas 

muitas deliberações, dentre elas a escolha do transporte, que deveria ser o cabriolé da família, 

mas com a adição de Mary Crawford veio a carruagem de seu irmão, pois “[...] o veículo 

acomodava quatro pessoas muito bem, sem contar a boleia, na qual uma poderia ir com ele24” 

(AUSTEN, 2012b, p. 95). Sendo o cocheiro o próprio Crawford, as irmãs Bertram se 

manifestam contra o protesto do irmão, Edmund, sobre a escolha do meio de transporte: 

 

– Mas que absurdo! – exclamou Julia. – Irmos as três apertadas num único 

banco com esse tempo, quando podemos ocupar assentos numa carruagem! 

Não, meu caro Edmund, impossível. – Além disso – afirmou Maria –, sei 

que o sr. Crawford faz questão de nos levar. Depois do que se falou a 

princípio, ele afirmou como compromisso25 (AUSTEN, 2012b, p. 96). 
 

As duas irmãs parecem ter pensado na mesma coisa, na possibilidade de ir na boleia 

com o condutor. E depois dessa decisão, o que seria definido era quem e em quais lugares 

iriam para Sotherton. A sra. Norris sofreu algo como que uma incisão cirúrgica ao negociar 

com Edmund, que preferiu privilegiar todos os jovens da casa com a viagem a despeito das 

ideias evidentes da tia, incluiu, então, Fanny, que vai dentro da carruagem junto de Mary 

Crawford. Quanto ao “[...] lugar dos lugares, o assento invejado, o posto de honra26 [...]” 

(AUSTEN, 2012b, p. 99), este ficou ocupado por Julia, de acordo com a resolução de Mary 

                                                           
24 “The barouche would hold four perfectly well, independently of the box, on which one might go with him” 

(AUSTEN, 2006, p. 448). 
25 “‘What’ cried Julia: ‘go boxed up three in a post-chaise in this weather, when we may have sits in a barouche! 

No, my dear Edmund, that will not quite do. ‘Besides’ said Maria, ‘I know that Mr. Crawford depends upon 

taking us. After what passed, at first, he would claim it as a promise’” (AUSTEN, 2006, p. 448). 
26 “The place of all places, the evident seat, the post of honor” (AUSTEN, 2006, p. 450). 
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Crawford. “Feliz Julia! Infeliz Maria! A primeira logo se instalou na boleia ao lado de Henry, 

a última ocupou o lugar no interior, com o semblante tristonho e mortificado27 [...]” 

(AUSTEN, 2012b, p. 99). 

A infelicidade de Maria se deve principalmente ao fato de que ela começa a esperar do 

sr. Crawford justamente o que ele não está disposto a conceder, haja vista que desde o começo 

as intenções eram apenas de flerte, sem maiores pretensões. Ainda assim, Maria parece achar 

muito empolgante toda aquela situação: uma jovem bela sendo disputada – na imaginação da 

jovem – por dois cavalheiros, dois homens de fortuna dispostos a lutar pela dama, algo até 

épico. Desse modo, a jovem torna-se mais agressiva na paquera, deixando inclusive de 

verificar o que seria apropriado para a conduta de uma jovem noiva no século XIX. 

Depois de toda a acolhida os convidados decidem passear, por sugestão da anfitriã, 

pela propriedade. Os jovens eventualmente se separam em grupos e “[ao] sr. Crawford logo se 

seguiram Maria Bertram e James Rushworth [...]28” (AUSTEN, 2012b, p. 110). Dessa vez, 

apenas os triângulos amorosos estão colocados em cena, pois nesse arranjo para o passeio, 

Julia ficou na companhia indesejada da tia Norris e da sra. Rushworth. A ausência da irmã 

mais nova no foco da narrativa permite a Maria ousar mais em seus esforços em agradar o 

Jovem Crawford, mesmo em detrimento da presença do noivo. Enquanto isso Julia sofria a 

amargura do lugar que ocupava nisso tudo: 

 

Pobre Julia, a única dos nove que não se sentia nada satisfeita com sua sorte, 

achava-se agora num estado de total penitência, tão diferente da moça 

sentada na boleia da carruagem quanto se pode imaginar. A amabilidade 

com a qual fora criada para praticar como um dever não lhe possibilitava 

escapar, ao mesmo tempo que a carência do tipo mais elevado de 

autodomínio, a consideração pelos outros, o conhecimento do próprio 

coração, o princípio do que é certo, os quais não haviam feito parte essencial 

da sua educação, faziam-na sentir-se infeliz em tal obrigação29 (AUSTEN, 

2012b, p. 111). 

 

Jane Austen pode ter removido Julia intencionalmente para acentuar que o favoritismo 

de Crawford é verdadeiramente por Maria, pois apesar de Julia ter estado feliz na boleia, a 

narração não mostra qualquer coisa sobre Crawford nesse momento, apenas sobre o deleite da 

                                                           
27 “Happy Julia! Unhappy Maria! The former was on the barouche box in a moment, the latter took her seat 

within, in gloom and mortification […]” (AUSTEN, 2006, p. 450). 
28 “Mr. Crawford was soon followed by Miss Bertram and Mr. Rushworth […]” (AUSTEN, 2006, p. 455). 
29 “Poor Julia, the only one out of the nine not tolerably satisfied with their lot, was now in a state of complete 

penance, and as different from the of the barouche box as could well be imagined. The politeness which she had 

been brought up to practice as duty, made it impossible for her to escape; while the want of that higher species of 

self-command, that just consideration of others, that knowledge of her own heart, that principle of right which 

had not formed any essential part of her education, made her miserable under it.” (AUSTEN, 2006, p. 455). 
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jovem a seu lado. Isso também mostra como Julia é diferente de Maria no aspecto das 

obrigações morais, pois é resiliente e diligente o bastante para acompanhar as senhoras 

mesmo sabendo que estava perdendo momentos de prazer ao lado do seu “aspirante” a 

marido.  

O grupo de Crawford se depara em seu caminho com um portão que dava para uma 

colina, mas este se encontra fechado e o sr. Rushworth, para atender aos desejos de sua noiva, 

volta rapidamente para buscar a chave. Enquanto isso, Maria Bertram e Henry Crawford 

ficam conversando sob o olhar preocupado de Fanny Price. Nesse momento, são claras as 

intenções de Crawford, e, para ele, não haveria melhor ocasião para colher o fruto proibido 

daquilo que só Maria, em sua condição de noiva, poderia dar. Diante deste espaço que parece 

ser a perfeita metáfora para algo proibido, Crawford não tem a chave, mas sim James 

Rushworth, contudo, o primeiro se aproveitando da ausência do segundo, no domínio da 

linguagem diz: 

  

E para o mundo a senhorita não poderia sair sem a chave, nem sem a 

autoridade e a proteção do sr. Rushworth. Ou acredito que poderia, com 

pouca dificuldade, passar por cima da borda do portão aqui, com minha 

ajuda. Acho que talvez seja possível fazê-lo, se realmente desejasse sentir-se 

mais livre e conseguisse permitir-se não considerá-lo um ato proibido.30 

(AUSTEN, 2012b, p. 122). 
 

Dessa forma, os sentimentos do sr. Crawford correspondem ao desejo esvaziamento 

do amor Eros, como explica Lewis (2017, p. 129) quando analisa uma situação semelhante, 

afirmando que “[n]a verdade, uma mulher é exatamente o que ele não quer. Ele quer um 

prazer no qual uma mulher é apenas uma peça necessária [...]”. Nesse sentido, vendo a 

oportunidade de ficarem a sós por tempo indeterminado, o rapaz usa uma pretensa insinuação 

de que Maria agora está presa ao sr. Rushworth, que nada pode sem que ele lhe determine 

primeiro. Isso ataca a ideia que Maria faz de si mesma como entidade definidora de seu 

destino, diminuindo seu poder e autoridade sobre seus próprios desejos e realizações, o que a 

faz responder da forma que Crawford provavelmente já esperava e desejava: “Proibido! Que 

absurdo! Decerto posso sair dessa maneira e sairei. Sabe que o sr. Rushworth chegará aqui em 

                                                           
30 “‘And for the world you would not get out without the key and without Mr. Rushworth’s authority and 

protection, or I think you might with little difficulty pass round of the edge of the gate, here, with my assistance; 

I think it might be done, if you really wished to be more at large, and could allow yourself to think it not 

prohibited.’” (AUSTEN, 2006, p. 460). 
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um instante... não devemos afastar-nos muito para não ficarmos fora de sua vista31” 

(AUSTEN, 2012b, p. 122). 

Crawford alcança então o resultado a que suas palavras designavam, suas provocações 

juntamente dos desejos de Maria, os quais devemos atribuir a qualidade de vaidade, assim 

como descreve Stendhal (2011, p. 70), quando defende que “[a] vaidade, mais ou menos 

satisfeita, mais ou menos exasperada, faz nascer os transportes do amorosos”. Os dois se 

amarram nesta premissa, pois a vaidade de suas qualidades físicas e posições dentro da 

sociedade os permitem acreditar que são extremamente desejáveis, sendo, portanto, 

imprescindível que sigam um ao outro até a ação inconsequente, para garantir o melhor 

resultado na sua busca amorosa. Maria, diferente de como começou, realmente deseja 

conquistar o sr. Crawford, isso fica marcado pela ação que toma nesse momento que poderia 

gerar uma repreensão de seu pai, tanto quanto foi avisada por Fanny: “Vai machucar-se, srta. 

Bertram – gritou –, pode ferir-se naqueles espigões de ferro ou rasgar o vestido, além de 

correr o risco de escorregar no fosso. Seria melhor que não fosse32” (AUSTEN, 2012b, p. 

122). 

A assertiva da tradutora em conservar a mesma impressão dos símbolos representados 

na fala de Fanny nos permite compreender o grau de reprovação daquela atitude de Maria, 

segundo os costumes daquela sociedade. Sendo o primeiro deles o espigão de ferro, o que 

poderíamos entender como um símbolo do masculino, como um objeto fálico, e que pode 

causar danos a Maria; o segundo é o vestido, como símbolo do feminino e que pode sofrer o 

dano de se “rasgar”, numa provável alusão sobre a ideia de sexo que circunda as 

possibilidades de estar a sós com um homem; e o terceiro está na palavra “fosso”, ou seja, um 

buraco com lama, o símbolo da mancha que pode recair sobre Maria ao se aventurar nas suas 

decisões. A partir disso, a vaidade de Maria parece transformar-se, está cristalizando uma 

imagem deveras respeitável do homem que lhe propunha algo tão indecente para aquele 

contexto, ela o dá mais que o necessário para que seja possível que ele creia na sua disposição 

a agradar, e assim percebemos que Maria passa a ter uma certa obsessão pelo sr. Crawford. 

Algum tempo depois disso, Júlia chega – “suada, ofegante e com um ar 

decepcionado33” (AUSTEN, 2012b, p. 123) – ao local em que Fanny se encontrava, a prima 

ali sentada foi quem havia testemunhado a saída de James Rushworth para buscar a chave e 

                                                           
31 “‘Prohibited! nonsense! I certainly can get out that way, and I will. Mr. Rushworth will be here in a moment, 

you know–we shall not be out of sight.’” (AUSTEN, 2006, p. 460). 
32 “‘You will hurt yourself, Miss Bertram,’ she cried, ‘you will certainly hut yourself against those spikes–you 

will tear your grown–you will be in danger of slipping into the ha-ha. You had better not go.’” (AUSTEN, 2006, 

p. 460). 
33 “[…] hot and out of breath, and with a look of disappointment…” (AUSTEN, 2006, p. 460). 
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Maria e Henry Crawford pularem o portão. Fanny faz um comentário levemente sarcástico, 

quando a prima pergunta pelos dois e sugere que Júlia aguarde o sr. Rushworth, mas ela, já 

farta da companhia de qualquer integrante da família Rushworth, decide ir atrás de Crawford 

e sua irmã. Alguns minutos depois o sr. Rushworth retorna e percebe que foi deixado para 

trás, ao conversar com Fanny, que o motivava a segui-los, mas James diz irritado: “– Não 

teria de segui-la se ela tivesse esperado por mim34” (AUSTEN, 2012b, p. 124). Neste sentido, 

além de ser um ultraje para o sr. Rushworth ser abandonado pela noiva, cuja certeza de suas 

atenções deveria ser clara, teve de ir atrás dela, da mesma forma que Julia o fez pelo sr. 

Crawford. 

Está claro, nesse sentido, que Jane Austen organizou uma cena com elementos que 

definem o esforço amoroso de todas as personagens desse grupo. Tanto James Rushworth 

quanto Julia Bertram investem de forma pueril sobre seus pretendentes, ignorando todos os 

sinais que são dados da falta de apreço por eles, e desconsiderando principalmente o fato de 

que ambos seus objetos amorosos buscam um ao outro e não a eles. Essas personagens são 

constantemente deixadas para trás ou ignoradas. Uma situação que, diferente dos dias atuais, 

não deveria acontecer de forma tão cínica, levando em consideração os valores morais da 

época e também o fato que se devia manter imagem sobre estes preceitos, isso era algo 

fundamental para aquela sociedade. 

Este foi o ponto “alto” da viagem a Sotherton, uma vez que nem a sra. Norris quanto a 

sra. Rushworth souberam em detalhes sobre o ocorrido, e os jovens, apesar de frustrados, não 

tocaram mais no assunto. Tudo que ocorreu foi que “[...] eles haviam apenas caminhado uns à 

procura dos outros, e quando afinal se encontraram já era tarde demais [...]”35 (AUSTEN, 

2012b, p. 127). Com toda a situação, esta escolha de palavras é certamente irônica para 

determinar o final desse passeio, pelo menos na perspectiva de James Rushworth e Julia 

Bertram, que de fato só encontraram seus “parceiros” depois de muito tempo, quando 

qualquer coisa já poderia ter acontecido. O fato é: a narrativa deixa tudo a critério da 

imaginação, e o que é mais provável nesse caso é que os sujeitos que amam não desejem a 

verdade sobre o que houve, mas apenas aquilo em que gostariam de acreditar. 

Depois da viagem, um dos grandes momentos para encontrar as tensões amorosas 

novamente tão exaltadas é na encenação de “Juras de amor”. A peça teatral é o momento 

central do romance Mansfield Park, no que diz respeito às intenções amorosas. Neste ponto, 

                                                           
34 “‘I should not have had to follow her if she had stayed’” (AUSTEN, 2006, p. 461). 
35 “[...] they had been all walking after each other, and the junction which had taken place at last seemed [...].” 

(AUSTEN, 2006, p. 462). 
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as personagens encontram maior liberdade, pois está ausente da casa a figura de autoridade, 

Sir Thomas Bertram. E o filho mais velho, que devemos pensar como a segunda figura de 

responsabilidade, é quem dá incentivo para a encenação. “Juras de amor” (1798), da escritora 

inglesa Elizabeth Inchbald, trata-se na verdade de uma adaptação, a obra original é do alemão 

August von Kotzebue, nomeada Das Kind der Liebe36 (1780), e embora tenha sido adaptada 

do alemão para uma audiência inglesa, é uma peça teatral problemática para um grupo de 

jovens da Inglaterra rural oitocentista, pois lida, dentre seus temas, com sexo fora da união 

matrimonial e prole ilegítima. 

O tema da peça chega com o jovem sr. Yates, convidado do filho primogênito, Tom 

Bertram, ao final do capítulo 12. O rapaz que é introduzido como uma figura superficial e 

esbanjadora, algo, pode-se dizer, bem próprio para uma amizade de Tom, traz consigo grande 

decepção, ocasionada pela impossibilidade de realização dramática no papel que encenaria no 

teatro de Ecclesford, na região da Cornualha. Por ocasião da morte de uma senhora próxima à 

sua família, a peça em questão fora cancelada. Contudo sua insatisfação não o permitia falar 

de qualquer outra coisa, e isso estimula os jovens a discutir a possibilidade de ali em 

Mansfield Park se fazer um pequeno teatro como forma de consolar o convidado. 

O interesse se manifesta primordialmente da parte das moças, Maria e Julia Bertram, 

bem como pelo sr. Crawford, que cita duas obras de Shakespeare no seu entusiasmo, dizendo 

estar se sentindo “fanfarrão”. E apesar das críticas de Edmund, todos, com exceção de Fanny, 

compactuavam com a ideia, faltando apenas definir uma peça que agradasse ao grupo. 

Divididos entre comédia e tragédia, cogitou-se e descartou-se as peças Macbeth e Otelo, de 

Shakespeare, Douglas, de John Holmes, O jogador, de James Shirley, Os rivais e Escola de 

escândalo, de Richard B. Sheridan, A roda da fortuna, de Richard Cumberland e Herdeiro 

por lei, de George Colman. Grande foi a complexidade dessa decisão, visto que nenhuma 

dessas opções parecia satisfazer em unanimidade os jovens atores. É, portanto, a partir de 

Tom que a decisão de encenar “Juras de amor” se efetiva definitivamente, pois parecia boa o 

suficiente em ambos os quesitos e todos acolheram a decisão. 

O que é importante ressaltar é que mesmo antes de ser decidida qual peça deveria ser 

encenada, fora levantada a questão do quão apropriado seria para Maria participar dessa 

empreitada. Julia, aqui, já percebera que Maria tinha intenção de competir com ela pela 

atenção de Crawford e transparece o seguinte pela voz do narrador: 

                                                           
36 Este título significa literalmente “A Criança do amor”, numa tradução direta para o português, contudo, como 

se trata de uma adaptação para o inglês, a dramaturga Elizabeth Inchbald tomou também a liberdade de adaptar o 

título da obra, o que parece ser de extrema conveniência para Jane Austen que a usa tão coerentemente dentro de 

seu romance. 
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Julia de fato parecia inclinada a achar que a situação de Maria exigisse certo 

cuidado e prudência, mas isso não se estendia a ela, pois era uma jovem 

livre. Maria expressou com toda clareza que o noivado apenas a deixava 

muito acima de restrições e dava-lhe menos motivo que Julia para precisar 

consultar pai ou mãe.37 (AUSTEN, 2012b, p. 158). 
 

Não parece gratuito que a Jane Austen tenha decidido colocar esta fala em discurso 

indireto livre e não diretamente na boca das personagens, pois se antes não havia entre as 

irmãs uma guerra declarada, agora isso está claro. De acordo com a descrição de Barthes 

(2007, p. 67) o ciúme é um “‘[...] sentimento que nasce do amor e que é produzido pelo temor 

de que a pessoa amada prefira um outro’”. Embora possamos dizer que Julia tenha o 

privilégio de estar descompromissada e, assim, livre para participar de tal atividade sem 

maiores impedimentos, ainda assim, é Maria que se autoproclama livre, mesmo estando atada 

ao sr. Rushworth pelo laço matrimonial. Este é um primeiro indício de ciúmes declarado entre 

as irmãs em uma concorrência que para o leitor pode parecer absurda. Entretanto, o amor Eros 

deseja exatamente aquilo que lhe falta, e para Maria faltava um estimulo romantizado em sua 

relação. Ela já tinha o noivado e o compromisso do casamento com grandes posses e fortuna, 

mas não o deleite da paixão ardente, e o ciúme de Julia se manifesta cada vez mais diante das 

demonstrações de preferência de Crawford por Maria.  

Decidida qual a peça a ser encenada, restava agora definir as partes de cada um dos 

atores. Primeiramente o sr. Yates e o sr. Crawford decidem seus papéis, ficando 

respectivamente com o “Barão de Wildenheim” e “Frederick”, após isso vem a indicação dos 

papéis femininos que nos leva a uma maquinação que leva Julia ao um acesso de fúria, pois 

 

A srta. Bertram, pensando no seu próprio interesse pelo papel de Agatha, 

encarregou-se de decidir a questão, observando ao sr. Yates que se tratava de 

um papel em que se deviam levar em conta a altura e a aparência física, e o 

fato de ele ser o mais alto dos dois parecia corresponder melhor ao papel do 

barão.38 (AUSTEN, 2012b, p. 164). 

 

É durante esse momento que vemos o orgulho de Julia fazê-la quebrar a imagem 

cristalizada do sr. Crawford. Ela não mais se permite direcionar suas atenções a quem está 

                                                           
37 “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.” 

(AUSTEN, 2006, p. 475). 
38 “Miss Bertram feeling all the interest of an Agatha in the question took on her to decide it, by observing to Mr. 

Yates, that this was a point in which height and figure ought to be considered, and that his being the tallest, 

seemed to fit him peculiarly for the Baron.” (AUSTEN, 2006, p. 477). 
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visivelmente desinteressado e focado apenas em causá-la um grande sentimento de 

humilhação. Se observarmos como foram definidas as escolhas, percebemos de imediato a 

intenção de Maria quando indica o papel do sr. Yates, e o sr. Crawford não só percebe do que 

se trata como a acompanha: 

  

– Preciso rogar à srta. Julia para que não desempenhe o papel de Agatha, 

[personagem que faz par com Frederick] pois isso arruinará toda a minha 

solenidade. A senhorita não deve fazê-lo, não deve mesmo. – Dirigiu-se a 

ela. – Eu não saberia resistir a sua fisionomia transformada em pesar e 

palidez. As muitas risadas que demos juntos, infalivelmente, me viriam à 

cabeça, e obrigariam Frederick com a mochila a fugir.39 (AUSTEN, 2012b, 

p. 165). 
 

Antes disso acontecer, Maria já havia dito que qualquer papel estaria bom para o sr. 

Rushworth e Tom determinara que o papel de Amelia deveria ser da srta. Crawford, pois 

combinava perfeitamente com ela. O que restou foi o papel de Agatha a ser disputado entre 

Maria e Julia, contudo, ambas esperavam que alguém as apontasse. Essa foi a deixa de 

Crawford para responder ao plano de Maria, pois  

 

Embora [o sr. Crawford] o dissesse com graça e delicadeza, tal atitude se 

perdeu nos sentimentos de Julia. Viu-o lançar uma olhada a Maria, o que 

confirmava a ofensa a si mesma; tratava-se de um ardil, uma farsa, ele a 

desdenhara, preferia a irmã. O sorriso de triunfo que Maria tentava reprimir 

mostrava como fora bem compreendida, e, antes que Julia conseguisse se 

recompor e falar, o irmão também apoiou a decisão [...]40 (AUSTEN, 2012b, 

p. 165-166). 
 

Após isso tentaram colocá-la no papel da mulher do camponês, um papel menor e 

quase sem falas. Isso talvez não a incomodasse, não fosse o fato de ter percebido que o 

próprio sr. Crawford comungava com Maria para excluí-la, para que pudessem ficar juntos. 

Crawford ainda tentou convencê-la a fazer não o papel da mulher do camponês, mas o de 

Amélia, ignorando o que dizia Tom sobre isso, mas Julia se sentira tão profundamente 

ofendida que com um simples olhar para o semblante da irmã viu-se resoluta diante da 

                                                           
39 “‘I must entreat Miss Julia Bertram,’ said he, ‘not to engage in the part of Agatha, or it will be the ruin of all 

my solemnity. You must not, indeed you must not’ – (turning to her). ‘I could not stand your countenance 

dressed up in woe and paleness. The many laughs we have had together would infallibly come across me, and 

Frederick and his knapsack would be obliged to run away.’” (AUSTEN, 2006, p. 478). 
40 “Pleasantly, courteously, it was spoken; but the manner was lost in the matter to Julia’s feelings. She saw a 

glance at Maria, which confirmed the injury to herself: it was a scheme – a trick; she was slighted, Maria was 

preferred; the smile of triumph which Maria was trying to suppress showed how well it was understood; and 

before Julia could command herself enough to speak, her brother gave his weight against her too […]” 

(AUSTEN, 2006, p. 478). 
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situação: a insistência do irmão pelo papel de Amelia para Mary Crawford e o desdém de 

Henry, ela disse, furiosa:  

 

– Não vou fazer o papel de Agatha, como sei que nenhum mais farei, e 

quanto ao de Amelia, é de todos no mundo o que mais desprezo. Detesto-a 

mesmo. Uma garotinha odiosa, arrogante, afetada e imprudente. Sempre 

protestei contra a comédia e essa é a pior de todas.41 (AUSTEN, 2012b, p. 

168). 

 

A comédia em questão, a qual Julia se refere, é o riso contido de Maria e de Crawford, 

o plano que armaram para deixá-la de fora. Após falar tudo que pretendia “[...] saiu às pressas 

da sala e deixou sensações de mal-estar em mais de uma pessoa [...] [com suas] agitações de 

ciúme.”42 (AUSTEN, 2012b, p. 168-169). Assim, com Julia “fora de cena”, Crawford e Maria 

tinham a seu dispor todo o tempo dos ensaios para estarem juntos e gozarem da presença um 

do outro. 

Parece extremamente inteligente Jane Austen tirar a personagem Julia de cena, isso dá 

o que era esperado pelas personagens: comédia para uns e tragédia para outros, além de uma 

ampla plateia para ver como este teatro de interesses desempenha seus papéis. Embora 

possamos notar que o interesse de Julia, assim como o de Maria, não era, a princípio, guiado 

pelo sentimento amoroso de fato, com o tempo e o empenho a designação do interesse muda e 

se fortalece principalmente pela competição entre as duas moças. O ciúme só é demonstrado 

por quem sente amor, que é o caso de Julia. E a busca de algo que falta é o que move Maria a 

extremos para uma moça que se encontra noiva de outro e sob princípios morais tão rígidos 

como eram os de seu tempo. Portanto, é possível dizer que o amor Eros se fortifica a partir da 

adversidade de sua realização – ou seja, quanto mais adversidade maior a intensidade. 

Após isso, algumas discussões ocorreram em função do desfalque no grupo com a 

saída de Julia. Tratamos um pouco mais adiante sobre Edmund, Maria e Fanny, que são os 

mais envolvidos no ocorrido. Fanny, como já mencionado, é praticamente obrigada a 

participar, mas é salva por Edmund, e ele é coagido pelo irmão que ataca seus princípios 

morais. Portanto, depois do mal-estar causado principalmente a Fanny e Edmund, seguem-se 

os planos da peça. Ainda assim, vale salientar que os esforços de Crawford para manter as 

atenções de Julia não cessaram de imediato, pois, como já foi esclarecido, seu principal 

                                                           
41 “‘I am not to be Agatha, and I am sure I will do nothing else; and as to Amelia, it is of all parts in the world 

the most disgusting to me. I quite detest her. An odious, little, pert, unnatural, impudent girl. I have always 

protested against comedy, and this is comedy in its worst form.’” (AUSTEN, 2006, p. 479). 
42 “[…] she walked hastily out of the room, leaving awkward feelings to more than one, […] under the agitations 

of jealousy […].” (AUSTEN, 2006, p. 479). 
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intento é seduzir as moças, todavia, Julia mostra-se tão distante, fria e taciturna, que seus 

esforços esmaecem e ele fica sem tempo para ela em decorrência da peça: “[...] considerou-a 

uma feliz ocorrência [...]”43 (AUSTEN, 2012b, p. 198). 

Devemos adicionar a essa “equação” amorosa, que agora separou seus “termos”, uma 

nova “incógnita”, o sr. Yates. Embora este tópico tenha como foco, essencialmente, a relação 

que se estabelece entre Crawford e Maria, é de nosso interesse arrematar adjacentemente este 

outro caso amoroso, à medida que Julia é parte desse triângulo amoroso inicialmente, mas ela 

se desprende da sedução do sr. Crawford. E como o sr. Yates chega a Mansfield Park 

despretensiosamente solteiro, devemos dizer que o andamento dos fatos narrados por Jane 

Austen segue com uma precisão quase matemática para a resolução dos sentimentos de todos 

os jovens, sendo que ninguém, de certa forma, fica sem um par. É com a peça teatral que ele 

chega e é com ela também que há um desenlace de Julia e Henry Crawford, assim como o 

interesse de Yates por Julia.  

Durante os ensaios, Julia se mostra indisposta tendo em vista serem muito fortes seus 

sentimentos de aversão a Crawford, após ter notado sua preferência por Maria. Desse modo, 

as atenções do sr. Yates por ela simplesmente passam despercebidas, mas a moça, ainda 

concentrada na humilhação sofrida, faz uma previsão, na verdade, um desejo de seu íntimo 

que percebemos através do narrador: 

 

[...] Julia não superava a esperança de um fim desastroso daquelas atenções 

recíprocas que ainda continuavam entre Maria e Henry Crawford, de alguma 

punição à irmã por se portar daquela forma vergonhosa tanto para si mesma 

quanto para o sr. Rushworth.44 (AUSTEN, 2012b, p. 200). 

 

Não é difícil notar que esse desejo de Julia é, acima de tudo, vingança pelo 

impedimento que sofrera em seu enlace amoroso. A realização não somente é difícil para os 

amantes, mas, neste caso, também causa sentimentos negativos, como, por exemplo, a 

motivação da relação como forma de vingança sobre seus entes mais próximos e considerados 

de confiança. Julia não aceita o cortejo de Yates, pois seus sentimentos agora não estão mais 

ao alcance, e é necessário, portanto, tempo para que ela se recupere e esteja novamente 

receptiva à corte. É por este motivo que decidimos fazer um salto na história, para mostrar 

                                                           
43 “[…] thought it a lucky occurrence […]” (AUSTEN, 2006, p. 492). 
44 “[…] 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.” 

(AUSTEN, 2006, p. 493). 
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que somente depois do casamento de Maria, dentre outros acontecimentos, que Julia se dispõe 

a se envolver com o sr. Yates. 

É enquanto a jovem acompanha a irmã, no período de lua-de-mel, que os eventos a 

levam novamente a encontrar o sr. Yates e os dois, então, fogem juntos. Isso acontece 

praticamente nove meses45 depois do que acontecera na escolha dos papéis da peça, já no 

capítulo 46 do romance. Apesar de fugir com um homem ser um ato escandaloso para a 

época, “[o] casamento de Julia revelou-se uma circunstância muito menos desesperadora do 

que o pai julgara46” (AUSTEN, 2012b, p. 552), afinal, apesar de um rapaz frívolo como fora 

descrito a princípio, o sr. Yates mostrou-se disposto a conquistar o perdão da família Bertram, 

e, além disso, era rico, as coisas poderiam se sair bem, apesar de tudo. 

Com isso se encerra o destaque que a jovem Julia e seu marido tomam no contexto do 

romance. Ela gasta muito tempo e energia em um relacionamento que começa por razões 

confusas, a saber, a obrigação de se casar com um homem de fortuna, apaixona-se 

intensamente por Crawford em função da rivalidade com a irmã, descobre que ele não tem 

qualquer interesse nela e o dispensa de forma teatral, fazendo uma cena: “[q]uando dois 

sujeitos discutem uma troca regrada de réplicas e com vistas a ter ‘a última palavra’ ...” 

(Barthes, 2007, p. 51). No fim, foge com um homem com quem acaba se casando e depois 

disso não se ouve mais falar em nenhum dos dois, pois o casamento é o começo o meio e o 

fim de todo o seu roteiro, do início ao término da obra. 

Desse modo, retomemos, pois, ao fio a qual estas duas personagens estavam atadas a 

princípio, como parte de um emaranhado de desejos amorosos, que é o relacionamento de 

Crawford e Maria. O ponto em questão nos remete agora aos ensaios, já que a peça fora 

escolhida, os atores elencados e as situações apaziguadas. Antes de prosseguir, vale salientar 

que o esforço em persistir na investigação das ações de Henry Crawford e Maria são 

absolutamente pertinentes em função das práticas morais do contexto histórico, no qual se 

inserem as personagens. Seria equivocado deixar passar despercebido que as ações de uma 

classe se impõem, a despeito de qualquer coisa, simplesmente em função do poder que 

exercem em influências interpessoais e através do próprio dinheiro (vide o episódio em que 

Crawford, para conseguir o amor de Fanny, consegue com sua influência promover William, 

irmão da moça). 

                                                           
45 Nos baseamos, para esta medida de tempo, no diagrama apresentado no site “https://www.coursehero.com” na 

sessão intitulada “Mansfield Park | Study Guide”. Portanto dispomos em anexo do mesmo diagrama, para a 

verificação do leitor sobre as datas dos acontecimentos no romance. 
46 “Julia’s match became a less desperate business than he had considered it at first.” (AUSTEN, 2006, p. 650). 
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Portanto, o primeiro fato interessante que devemos notar é o interesse de Crawford em 

ensaiar exaustivamente o primeiro ato, o que faz Fanny fugir para o “quarto Leste”. Esse 

interesse era para ficar mais tempo com sua companheira de cena, ou seja, teria um tempo a 

mais com Maria. Além disso, Maria e o jovem aproveitavam as fortes emoções das falas e 

agiam como se os papéis fossem verdade, toques intensos e olhares profundos.  

No entanto, a chegada repentina de Sir Thomas empalidece a todos e encerra os 

ensaios. Julia percebia a agitação de todos, pois “o coração de todos os demais afundava sob 

algum grau de autocondenação, ou temor indefinido [...]”47 (AUSTEN, 2012b, p. 213) e 

enquanto Maria achava conforto com Crawford apertando sua mão, Julia diz: “– Eu não tenho 

porque temer diante dele.”48 (AUSTEN, 2012b, p. 214) e sai da sala. Nesse caso em 

particular, além do medo, a situação causava em Maria “seu mais doce reconforto”, haja vista 

que para ela  

 

O fato de Henry Crawford segurar sua mão em um momento como aquele, 

um momento de prova e importância tão singulares, valia séculos de dúvida 

e ansiedade. Ela o saudava como uma garantia da mais séria determinação e 

sentia-se à altura até para ir ao encontro do pai.49 (AUSTEN, 2012b, p. 214). 

 

O que fica óbvio para nós é que Maria tomara uma dose letal do “entorpecente” que é 

o amor. Sua capacidade de julgamento está completamente alterada e sua imagem do sr. 

Crawford está além do nascimento do amor, pois, nos termos que Stendhal (2011, p. 73) usa 

para definir situação semelhante, lhe apraz “em adornar com mil perfeições [o homem] de 

cujo o amor [está certa]; [elabora] toda a [sua] felicidade com uma complacência infinita”. O 

leitor mais cuidadoso poderia observar que neste momento do romance ainda não seria 

apropriado se definir dessa forma, mas seria possível afirmar que esse entorpecimento de 

Maria é evidente desde muito antes, pois sua situação já está bem definida a partir do 

momento em que se compromete com James Rushworth. Há uma ironia no nome da 

personagem. Seu sobrenome em tradução livre significa algo como “vale a pena se apressar”. 

Como se nota desde o início, apressar-se não vale nem um pouco a pena, pois ele é sempre 

deixado em segundo plano por justamente se precipitar em escolher sua noiva, vale ainda 

menos se considerarmos o que ocorre perto do fim do romance. 

                                                           
47 “[…] every other heart was sinking under some degree of self-condemnation or undefined alarm, […]” 

(AUSTEN, 2006, p. 498). 
48 “[…] ‘I need not be afraid of appearing before him.’” (AUSTEN, 2006, p. 499). 
49 “Henry Crawford's retaining her hand at such a moment, a moment of such peculiar proof and importance, was 

worth ages of doubt and anxiety. She hailed it as an earnest of the most serious determination, and was equal 

even to encounter her father.” (AUSTEN, 2006, p. 499). 
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Instalou-se o caos quando Sir Thomas chega, já que, toda a “ordem” é restabelecida, o 

teatro é encerrado – tanto a sua versão cênica quanto a metafórica –, pois o comportamento do 

sr. Crawford toma uma nova postura diante do patriarca. Os convidados tornam-se mais 

escassos em Mansfield Park e as ideias comuns sobre o casamento tornam a ocupar a cabeça 

de Maria. Há ainda um sentimento de perfeição – isso torna o tema “redondo” – em todo o 

momento que o a peça teatral é o mote, pois tudo começa com a ausência do patriarca e com a 

chegada do convidado assim como acaba com a vinda de Sir Thomas e a saída do sr. Yates. 

Quando um entra em cena, o outro sai. Um, agente do caos, o outro da ordem. Com esta 

chegada o sr. Crawford é formalmente apresentado a Sir Thomas,  

 

Maria viu, satisfeita e agitada, a apresentação do homem a quem amava ao 

pai. Viu-se tomada por sensações indefiníveis, que se apossaram dela mais 

uma vez, alguns minutos depois, ao ouvir Henry Crawford, que ocupara uma 

cadeira entre a irmã mais velha e Tom, perguntar a este em voz baixa, e com 

olhar cortês dirigido a Sir Thomas, se havia algum plano para recomeçar a 

peça, após a feliz interrupção.50 (AUSTEN, 2012b, p. 233). 
 

O que ela mal sabia, em seu estado de euforia e ansiosa esperança, é que a atitude de 

Crawford se tratava de uma estratégia apaziguadora, além de uma saída. Pois, note-se que ele 

sabia bem que estava numa situação delicada, de outro modo não estaria sussurrando com 

Tom Bertram (além de determinar que iria, após esta situação, para a cidade de Bath). Com a 

peça continuando ou não, sua liberdade fora cerceada apenas pela presença de Sir Thomas e 

não poderia mais ser tão incisivo em suas ternuras gratuitas sem que fosse exigida alguma 

explicação sobre seus comportamentos. Ele planeja fugir da situação que se colocou sem mais 

complicações, afinal, como fora dito antes, suas intenções eram rasas, não pretendia ingressar 

no matrimônio com nenhuma das jovens senhoritas Bertram. 

Ao retornar a ordem para a casa com seu pai, é chegada a hora da revelação para 

Maria Bertram dos sentimentos de seu amado. O noivado da jovem ainda estava firmado e, 

com a chegada de Sir Thomas, chega oportunamente também o momento da partida de Henry 

Crawford, decisão que não havia sido sequer mencionado antes para Maria, o que pegou a 

moça de surpresa: 

 

A mão que com tanta ternura ele tomara e apertara no coração! Tanto a mão 

quanto o coração agora se achavam imóveis e impassíveis! Ainda que a 

                                                           
50 “[…] Maria saw with delight and agitation the introduction of the man she loved to her father. Her sensations 

were indefinable, and so were they a few minutes afterwards upon hearing Henry Crawford, who had a chair 

between herself and Tom, ask the latter in an under voice whether there were any plans for resuming the play 

after the present happy interruption […]” (AUSTEN, 2006, p. 508). 
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energia a amparasse, agravava-se a agonia no espírito. Não precisou aturar 

por muito tempo a dor de ouvi-lo dizer o que os seus atos contradiziam, nem 

ocultar o tumulto de seus sentimentos sob a capa da polidez; pois as cortesias 

logo o obrigaram a se desviar dela e a vista de despedida foi muito curta. Ele 

se fora, tocara-lhe a mão pela última vez, fizera-lhe uma mesura ao afastar-

se, e ela se retirou direto a fim de buscar tudo o que a solidão poderia 

proporcionar-lhe.51 (AUSTEN, 2012b, p. 234-235). 

 

Maria encontra-se num estado de desolação tão aparente que seu próprio pai percebe, 

embora não detecte com precisão a razão de sua tristeza, e faz uma inferência acertada. Ele 

não imagina que o problema que ela enfrentava era o abandono causado pela ausência que 

sofrera daquele que a fez acreditar que realizaria seu desejo, que lhe proporcionaria o tão 

esperado conto de fadas romântico, mas Sir Thomas “resolveu conversar a sério com Maria. 

Por mais vantajosa que fosse a união e por mais prolongado e público que fosse o noivado, a 

felicidade dela não deveria ser sacrificada por isso”52 (AUSTEN, 2012b, p. 242). Esse dado é 

importante de muitos ângulos, pois a imagem que normalmente se faria de um pai austero 

para aquela época é muito fácil de ser preconcebida, contudo, Sir Thomas mostrou 

amabilidade e preocupação com a felicidade da filha. Ademais, isto nos mostra que a jovem 

teve a oportunidade de se livrar do laço com o sr. Rushworth, mesmo assim fica presa às 

importâncias que dá a posição social e a fortuna, tendo em vista que  

 

Agradeceu-lhe a grande atenção, a bondade, mas ele se enganara por 

completo ao supor que ela tivesse o menor desejo de romper o noivado ou 

que estivesse suscetível a qualquer mudança de opinião ou de afeto. Tinha a 

mais alta estima pelo caráter e temperamento do sr. Rushworth e absoluta 

certeza da felicidade que com ele compartilharia.53 (AUSTEN, 2012b, p. 

242). 

 

Embora a jovem pareça serena e tranquila, ela não havia, de modo algum, superado o 

que sentia pelo sr. Crawford, mas sua verdadeira motivação para que não ficasse sentimental 

em excesso e fortalecesse seu discurso num momento decisivo como este foi seu orgulho. Ela 

                                                           
51 “— The hand which had so pressed hers to his heart! — the hand and the heart were alike motionless and 

passive now! Her spirit supported her, but the agony of her mind was severe. — She had not long to endure what 

arose from listening to language, which his actions contradicted, or to bury the tumult of her feelings under the 

restraint of society; for general civilities soon called his notice from her, and the farewell visit, as it then became 

openly acknowledged, was a very short one. — He was gone — he had touched her hand for the last time, he had 

made his parting bow, and she might seek directly all that solitude could do for her.” (AUSTEN, 2006, p. 508). 
52 “[…] resolved to speak seriously to her. Advantageous as would be the alliance, and long standing and public 

as was the engagement, her happiness must not be sacrificed to it.” (AUSTEN, 2006, p. 511). 
53 “She thanked him for his great attention, his paternal kindness, but he was quite mistaken in supposing she had 

the smallest desire of breaking through her engagement, or was sensible of any change of opinion or inclination 

since her forming it. She had the highest esteem for Mr. Rushworth's character and disposition, and could not 

have a doubt of her happiness with him.” (AUSTEN, 2006, p. 512). 
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jogara com o Henry o tempo todo e esqueceu-se disso. Entretanto, o baque que sofrera com a 

partida do moço a trouxe de volta para sua soberba habitual, o que pode ser visto no trecho 

que a voz narrativa elucida:  

 

Achava-se em um estado de espírito para alegrar-se com o fato de ter 

garantido seu destino sem revogação, ter-se mais uma vez comprometido 

com Sotherton, ver-se a salvo da possibilidade de dar a Crawford o triunfo 

de governar suas ações e destruir suas perspectivas, e retirou-se com altiva 

resolução, decidida a comportar-se de uma maneira mais cuidadosa com o sr. 

Rushworth no futuro, para que seu pai não tornasse a desconfiar dela.54 

(AUSTEN, 2012b, p. 243-244). 

 

Maria Bertram tinha muito mais raciocínio que coração, ela estava sempre pensando 

criteriosamente nos detalhes de suas ações, embora isso não a tenha impedido de agir 

impulsivamente no curso de sua embriaguez amorosa. É assim que sua decepção se torna uma 

espécie de plano, uma garantia de que teria a consumação do contrato social como um todo, 

representante da ideia de casamento existente em sua sociedade, uma vez que seria impossível 

a idealização de sua forma romantizada, com o adicional da paixão. “Henry Crawford 

destruíra sua felicidade, mas nunca saberia que o fizera, e tampouco lhe destruiria a 

credibilidade, a aparência e a prosperidade”55 (AUSTEN, 2012b, p. 244). 

Assim, tudo segue como era esperado para a união entre Mansfield e Sotherton, entre 

James Rushworth e Maria Bertram. “A cerimônia foi perfeita. A noiva estava vestida com 

toda a elegância, as duas damas de honra com mais simplicidade, como convinha; o pai 

entregou-a ao futuro marido no altar [...]”56 (AUSTEN, 2012b, p. 245). O destino de Maria 

agora estava selado pelo matrimônio. E assim este outro casal sai de cena deixando apenas 

Fanny, Edmund, Mary e Henry Crawford solteiros e disponíveis para enveredar nos caminhos 

do casamento. 

É importante para nós o que se passa até o casamento, mas devemos nos desviar dessa 

regra para observar um fato muito curioso do romance de Jane Austen. Ela usa a ironia como 

uma das bases para sua estética e é na conclusão de todo esse emaranhamento amoroso que 

toda a força do orgulho de Maria mostra a faceta galhofeira da escritora. Após casada, Maria 

                                                           
54 “She was in a state of mind to be glad that she had secured her fate beyond recall—that she had pledged 

herself anew to Sotherton—that she was safe from the possibility of giving Crawford the triumph of governing 

her actions, and destroying her prospects; and retired in proud resolve, determined only to behave more 

cautiously to Mr. Rushworth in future, that her father might not be again suspecting her.” (AUSTEN, 2006, p. 

512). 
55 “Henry Crawford had destroyed her happiness, but he should not know that he had done it; he should not 

destroy her credit, her appearance, her prosperity too.” (AUSTEN, 2006, p. 512). 
56 “It was a very proper wedding. The bride was elegantly dressed—the two bridesmaids were duly inferior—her 

father gave her away […]” (AUSTEN, 2006, p. 513). 
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Rushworth, depois de toda a sua resolução em não permitir que seu futuro seja estragado por 

uma paixão, encontra novamente o sr. Crawford em Londres enquanto ainda estava 

desfrutando de sua lua-de-mel, no capítulo 46 da narrativa. Quando o leitor pensa que está 

encerrada definitivamente a relação entre Maria e Henry, o narrador nos mostra que uma 

reviravolta ainda é possível. É neste momento que a vingança desejada por Julia, ou mais 

especificamente, o castigo de Maria, acontece. 

Tudo é muito velado em relação a este acontecido, de tal modo que nem mesmo entra 

de forma direta na narrativa, mas aparece em uma carta enviada por Mary Crawford para 

Fanny dizendo o seguinte: 

  

Um rumor muito escandaloso e malévolo acabou de me alcançar [...] confio 

que não passa de um engano que um ou dois dias esclareçam [...] Não diga 

uma palavra sobre isso, nem dê ouvidos nem suponham e tampouco sussurre 

nada, até eu tornar a escrever-lhe. Tenho certeza que tudo será abafado e 

nada provado, além da loucura de Rushworth. Se eles partiram, tenho certeza 

que foram só para Mansfield Park, e Julia acompanhou-os.57 (AUSTEN, 

2012b, p. 522). 

 

Henry Crawford havia viajado e então retornado a Mansfield Park onde conhecera 

William, Irmão de Fanny. William despertou em Crawford uma enorme admiração, que 

influenciou positivamente sua postura durante algum tempo, mas logo William partiu, sua 

influência acabou e Henry Crawford torna a se comportar como sempre. Os eventos o levaram 

a se encontrar com a sra. Rushworth em um momento em que seu marido se encontrava fora 

da cidade, os dois não tendo superado bem a tensão amorosa que havia ficado entre eles e a 

insatisfação e frustração de suas atuais investidas os levam novamente a um ato inconsequente 

para o contexto da época: fugirem juntos. 

Portanto, é preciso dizer que além de uma bem elaborada organização de relações 

amorosas no contexto da narrativa, Jane Austen teve a capacidade de fazer piada com os 

princípios e orgulho da classe burguesa rural usando a ironia sobre uma das convenções 

sociais mais serias dentro dessa esfera. E o próprio amor, sentimento elevado em um período 

ainda romântico, é o meio para se atingir o riso, que na época deve ter sido mais uma 

expressão de choque. O amor Eros se apresenta como algo de difícil consolidação para os 

amantes, mas, além disso, também se mostra destrutivo para os que o perseguem além dos 

limites impostos pela a sociedade em que se inserem tais amantes. 
                                                           
57 “‘A most scandalous, ill-natured rumour has just reached me, […]. Depend upon it there is some mistake, and 

that a day or two will clear it up […]. Say not a word of it—hear nothing, surmise nothing, whisper nothing till I 

write again. I am sure it will be all hushed up, and nothing proved but Rushworth's folly. If they are gone, I 

would lay my life they are only gone to Mansfield Park, and Julia with them.’” (AUSTEN, 2006, p. 637). 



57 

 

4.3 DOS COMPLEXOS DA NOBREZA À SIMPLICIDADE DO MONGE: EDMUND E 

MARY 

 

Como já mencionado, os Crawford chegam a Mansfield em função do falecimento do 

clérigo, o sr. Norris. E apesar de termos falado até então somente dos enlaces de Henry, sua 

irmã Mary Crawford não deixa de ser tão interessante quando ele. Seu aspecto é diferente das 

moças de Mansfield. Devemos lembrar que por ser irmã de Henry, esteve também sob a tutela 

do almirante, seu tio; desse modo, acreditamos que houve nela igual influência em seu 

comportamento, como foi o caso do irmão. Ela aparece no capítulo 4, sendo descrita como 

dona de “uma beleza notável” (AUSTEN, 2012b, p. 51), e com um interesse bem definido: 

“[o] matrimônio era seu objetivo, contanto que se casasse bem, e, como vira o sr. Bertram na 

cidade, sabia que não se podia fazer mais objeções à pessoa dele que à sua situação na vida.”58 

(AUSTEN, 2012b, p. 51). A ideia de casar-se bem é uma ideia já consolidada como já foi 

afirmado, de modo que uma moça bonita e com (dessa vez) um dote considerável, procura um 

arranjo que seja definitivamente positivo para ela. 

Com o casamento sendo seu foco desde o início, não parece que poderia ser 

problemático para Mary se relacionar amorosamente em Mansfield Park, principalmente 

levando em consideração o fato de que a moça conservava um dote de 20 mil libras. Ainda 

assim, percebemos que ela demonstra uma atração especial pelo “sr. Bertram” levando em 

consideração o seu aspecto físico e também o financeiro, que, como já vimos, parecem ser 

aspectos de base para se tratar a respeito do matrimônio. 

 

Tom Bertram era agradável, de fato; era o tipo de rapaz de quem todos 

gostavam, simpático e com muita frequência seu jeito agradável era 

considerado sua melhor qualidade, pois era descontraído, tinha excelente 

humor, um grande número de conhecidos e muita coisa a dizer. E a herança 

de Mansfield Park, com o título de baronete, em nada o prejudicava. Mary 

logo sentiu que ele e sua situação talvez lhe servissem.59 (AUSTEN, 2012b, 

p. 59). 
 

Como já notamos, as personagens de Mansfield Park aparecem, a princípio, apenas 

com uma sombra daquilo que verdadeiramente são. Não é à toa que tantos enganos amorosos 

                                                           
58 “Matrimony was her object, provided she could marry well, and having seen Mr. Bertram in town, she knew 

that objection could no more be made to his person than to his situation in life.” (AUSTEN, 2006, p. 429). 
59 “Tom Bertram must have been thought pleasant, indeed, at any rate; he was the sort of young man to be 

generally liked, his agreeableness was of the kind to be oftener found agreeable than some endowments of a 

higher stamp, for he had easy manners, excellent spirits, a large acquaintance, and a great deal to say; and the 

reversion of Mansfield Park, and a baronetcy, did no harm to all this. Miss Crawford soon felt that he and his 

situation might do.” (AUSTEN, 2006, p. 432). 
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ocorrem, já que, as intenções são decididas a priori e a despeito de um aprofundamento do 

caráter do outro. O que mais parece importar é o desejo individual de cada um e a sua fantasia 

de realização pessoal, como se o mundo se projetasse para eles a partir daquilo que 

planejassem. Este aspecto retoma a ironia que parece estar imbricada no romance inteiro, pois 

sempre que o narrador apresenta as qualidades de alguma personagem, o real aspecto do 

caráter dela no romance desconstrói a ideia descrita naquele momento inicial, salvo algumas 

exceções. 

Assim, apesar de o interesse dela residir em Tom, o rapaz já se encontrava de viagem 

marcada e se ausenta, “e a srta. Crawford preparou-se para enfrentar um grande vazio no 

convívio social e sentir clara falta dele nas reuniões que agora passavam a ser quase diárias 

[...]”60 (AUSTEN, 2012b, p. 65). Mas como aparece em Barthes (2007), há algumas coisas 

que podem mudar os desígnios do amor, uma delas é a ausência, como já foi observado, e 

embora ele diga que “o sujeito amoroso se coloca, com angústia, problemas na maior parte 

das vezes fúteis” (BARTHES, 2007, p. 75) em relação à conduta, no caso a ser mostrado é 

exatamente o contrário. Com a ausência de Tom, resta ainda Edmund Bertram no condado de 

Mansfield Park, o jovem tem todas as qualidades cativantes, bem como está para se ordenar 

como clérigo e vê a necessidade de uma esposa. É, pois, sua conduta que perverte as intenções 

primárias de Mary. 

Sendo que dois momentos são primordiais para relatar os afetos: a viagem a Sotherton 

e a peça teatral; e há ainda, para estas personagens, um evento final determinante da direção 

definitiva do relacionamento, qual seja, o escândalo entre Henry Crawford e Maria Bertram. 

Assim, como Tom estava de viagem para participar de uma corrida de cavalo, e demonstrou 

pouco interesse na srta. Crawford, a moça teve de se contentar com o que restou a seu dispor: 

“[e]m comparação com o irmão, Edmund nada teria a dizer. Tomariam a sopa sem nenhuma 

animação e degustariam o vinho sem quaisquer sorrisos nem comentários espirituosos”61 

(AUSTEN, 2012b, p. 65). 

O fato é que nenhum dos dois sentiu atração mútua à primeira vista, Edmund é um 

jovem sério e intelectual, muito focado em seus deveres eclesiásticos e na sua conduta. Ele só 

se volta para a questão do casamento, ou seja, só olha para uma mulher com o propósito de se 

envolver em um relacionamento quando isso tem relação direta com sua carreira. Enquanto 

isso Mary é uma moça que procura por diversão e um pretendente que esteja dentro de seus 

                                                           
60 “[…] and Miss Crawford was prepared to find a great chasm in their society, and to miss him decidedly in the 

meetings which were now becoming almost daily […]” (AUSTEN, 2006, p. 434). 
61 “In comparison with his brother, Edmund would have nothing to say. The soup would be sent round in a most 

spiritless manner, wine drank without any smiles or agreeable trifling […]” (AUSTEN, 2006, 434). 
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parâmetros. Portanto, para ela, em um momento inicial, todo o charme e apelo residiam no 

irmão mais velho que agora se encontra fora. 

Mesmo Edmund Bertram sendo menos interessante a princípio, durante um jantar em 

que se falava sobre as belezas de Sotherton, e algumas possíveis reformas na propriedade que 

poderiam torná-la mais bela, seu encanto começa a chamar a atenção de Mary: “[a] srta. 

Crawford ouvia Edmund com aceitação e dizia para si mesma: ‘Que homem bem-educado, 

descreve sempre o lado positivo da situação’”62 (AUSTEN, 2012b, p. 70). Brota nela a 

admiração pelo jovem Edmund, ou, parafraseando Stendhal (2011), eis aí o nascimento do 

amor. Na mesma conversa, quando o tema muda e se fala então sobre as relações familiares, 

Edmund se surpreende com Mary, ele “[...] lamentou ouvir a srta. Crawford, a quem se 

dispunha a admirar, falar com tanta liberdade do tio. Não convinha ao seu senso de decoro, 

ele se calou até que, induzido por mais sorrisos e vivacidade, pôs o assunto de lado.”63 

(AUSTEN, 2012b, p. 71). 

Então, ao observar a postura conservadora de Edmund, o que se nota é que ele é uma 

representação dos costumes mais sisudos da época no que diz respeito às relações 

interpessoais. Poderíamos dizer que ele representa os costumes da sociedade patriarcal. E o 

que há de mais interessante nessa relação, inicialmente, é que ele flerta com a srta. Crawford 

que, como havíamos falado antes, é diferente das moças de Mansfield. Ela quebra o modelo 

da moça recatada e se impõe diante dos assuntos tratados, ela foge do modelo de anjo da casa, 

apresentado por Virginia Woolf (1996, p. 44) 

 

[...] preferia sempre concordar com as ideias e desejos dos outros. Acima de 

tudo – nem preciso dizer – era pura. A pureza era considerada sua maior 

beleza – o rubor de suas faces, sua graça maior. Naqueles dias, os últimos 

dias da Rainha Vitória – cada casa tinha seu anjo. 

 

E ao ser diferente desse modelo, Mary de certa forma chama a atenção de Edmund, 

que consulta sua prima, Fanny, no dia seguinte, e pergunta: 

 

– Então Fanny, que acha agora da srta. Crawford? – perguntou Edmund no 

dia seguinte, após refletir por algum tempo – Pareceu-lhe bem ontem? – 

Sim, muito bem... muito. Gosto de ouvi-la falar, ela me diverte, e é tão linda 

                                                           
62 “Miss Crawford listened with submission, and said to herself, ‘He is a well-bred man; he makes the best of 

it.’” (AUSTEN, 2006, p. 437). 
63 “[…] was sorry to hear Miss Crawford, whom he was much disposed to admire, speak so freely of her uncle. It 

did not suit his sense of propriety, and he was silenced, till induced by further smiles and liveliness, to put the 

matter by for the present.” (AUSTEN, 2006, p. 437). 
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que sinto prazer apenas em olhá-la. – Tem o rosto muito atraente e 

características maravilhosas! Mas algo na conversa dela, Fanny, não lhe 

pareceu meio indelicado?64 (AUSTEN, 2012b, p. 79).  
 

Todas as relações amorosas que aparecem em Mansfield Park apresentam algum tipo 

de complexidade para seu estabelecimento que se mescla com as complicações típicas do 

amor Eros. É interessante perceber que há uma ordem para que as coisas se concretizem, e ela 

está diretamente relacionada aos costumes sociais ou as fantasias internas das personagens. 

Este era, por exemplo, o caso de Maria que desejava o sr. Crawford não em função de sua 

beleza, nem de sua riqueza, – pois fora descrito sem beleza e a fortuna de Rushworth era, sem 

dúvidas, maior – mas sim para realizar a fantasia do romance que não estava presente em seu 

noivado, o compromisso era apenas uma obrigação que deveria cumprir para atingir uma certa 

meta social e financeira. 

Não diferente é o caso de Mary e também de Edmund, pois ambos estão dispostos a 

entregar seus afetos, mas há uma predeterminação que impõe sobre eles uma 

incompatibilidade. Note-se que depois desse jantar, os dois se interessam e admiram 

exatamente o que é diferente de seu universo particular. Ora, o amor Eros está sempre 

relacionado com a beleza, e não podemos dizer que a beleza é algo objetivo, de modo que em 

O Banquete, todos os convivas têm um parecer diferente sobre Eros, ligado a algum fator 

determinante de sua própria subjetividade, e todos carregam, assim, um pouco de verdade. 

Nesse sentido, os amantes admiram qualidades que divergem de si próprios, mas também 

amam qualidades que lhes são espelhadas. Alguns preferem, como Fedro em seu discurso, ser 

dirigidos por Eros a vida inteira, viver em beleza, viver sem distinções, como está posto em O 

Banquete, (PLATÃO, 2016, p. 37). Isso quer dizer, viver conservando uma beleza que já 

existe sem renunciá-la em função de outras possíveis. 

Parece sensato pensar assim quando vemos Edmund proferir, depois de refletir com 

Fanny sobre o comportamento de Mary e as possíveis fontes dele, o seguinte: “[s]im, 

devemos supor que os defeitos da sobrinha foram os da tia, o que nos torna mais sensíveis as 

desvantagens que se submeteu na situação anterior. Mas creio que o atual lar há de lhe fazer 

                                                           
64 “‘WELL, FANNY, AND HOW DO YOU LIKE MISS CRAWFORD NOW?’ SAID EDMUND THE NEXT 

day, after thinking some time on the subject himself. ‘How did you like her yesterday?’ ‘Very well—very much. 

I like to hear her talk. She entertains me; and she is so extremely pretty, that I have great pleasure in looking at 

her.’ ‘It is her countenance that is so attractive. She has a wonderful play of feature! But was there nothing in her 

conversation that struck you, Fanny, as not quite right?’” (AUSTEN, 2006, p. 440). 
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bem”65 (AUSTEN, 2012b, p. 80). A reflexão se pauta principalmente nas influências que 

Mary Crawford sofre ao morar com os tios, o efeito que isso teve no seu eu atual parecia claro 

agora, e a constatação de Edmund o direciona a pensar que ela se tornará melhor em função 

da convivência no lar da irmã, a sra. Grant. Ele nutre por ela uma admiração, mas ao mesmo 

tempo espera que ela se torne mais parecida com ele. Então, é preciso ver, também, como a 

srta. Crawford olha para Edmund e o que ela vê, para isso, devemos observar o que falam 

durante a viagem a Sotherton. 

Depois dessa primeira conversa, Edmund passa a se encontrar com mais frequência 

com Mary Crawford, passa a visitar o presbitério todas as manhãs e ele “[...] começava [...] a 

sentir-se muito apaixonado [...]”66 (AUSTEN, 2012b, p. 82). A moça tinha muitos talentos aos 

olhos dele, e mesmo ele sendo tão benevolente com a prima, Fanny, deu preferência a Mary 

quanto à necessidade de praticar equitação. Fanny estava muito abatida pela falta de 

exercícios e Edmund deu-lhe um cavalo. A jovem, então, praticava sempre e estava 

melhorando de condição até que a srta. Crawford apareceu e Edmund pediu-lhe emprestado o 

cavalo. Nas primeiras cavalgadas, Edmund não se esquece de ser atencioso com a prima e 

retornar o cavalo a tempo de ela poder praticar, mas com o tempo ele a foi deixando de lado. 

Edmund está completamente atraído pela moça e apesar da notável insatisfação com 

alguns aspectos de seu comportamento, nutre uma grande esperança de que possam chegar ao 

casamento. Mas a viagem a Sotherton lhe revelou algo interessante: 

 

– Então vai ser sacerdote, sr. Bertram. Isso me surpreende. – Por que haveria 

de surpreendê-la? Deve imaginar-me destinado a alguma profissão talvez 

perceba que não sou advogado, nem soldado, nem marinheiro. – Verdade, 

mas, em suma, a ideia não me ocorrera. Bem sabe que em geral há um tio ou 

avô para deixar uma fortuna ao segundo filho. – Prática muito louvável – 

respondeu Edmund –, mas não universal. Sou uma das exceções e assim 

preciso fazer algo para mim mesmo.67 (AUSTEN, 2012b, p. 112). 
 

Mary mostra muito claramente uma preocupação incisiva com a vida econômica de 

Edmund, e se o leitor prestar atenção ela chama Edmund de sr. Bertram, forma como deve ser 

                                                           
65 “Yes, we must suppose the faults of the niece to have been those of the aunt; and it makes one more sensible 

of the disadvantages she has been under. But I think her present home must do her good.” (AUSTEN, 2006, p. 

441). 
66 “[…] was beginning […] to be a good deal in love […]” (AUSTEN, 2006, p. 442). 
67 “[…] ‘So you are to be a clergyman, Mr. Bertram. This is rather a surprise to me.’ ‘Why should it surprise 

you? You must suppose me designed for some profession, and might perceive that I am neither a lawyer, nor a 

soldier, nor a sailor.’ ‘Very true; but, in short, it had not occurred to me. And you know there is generally an 

uncle or a grandfather to leave a fortune to the second son.’ ‘A very praiseworthy practice,’ said Edmund, ‘but 

not quite universal. I am one of the exceptions, and being one, must do something for myself.’” (AUSTEN, 

2006, p. 456). 
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chamado o filho primogênito, mas nunca o mais novo. O que notamos é que esse é o primeiro 

sinal que Mary Crawford apresenta daquilo que a incomoda no rapaz. Eles continuam a 

caminhar e conversar, e é no meio dessa conversa que ela deixa bem claro o que pensa sobre a 

escolha de Edmund: “[o]s homens gostam de se distinguir e, em qualquer das outras carreiras 

pode-se conquistar distinção, mas não na igreja. Um sacerdote nada é”68 (AUSTEN, 2012b, p. 

112). Para ela, o homem que deseja desposar deve ser elevado, ter um status superior, ou ao 

menos, como se nota em sua fala, possuir a possibilidade de galgar para tal posição. Então, de 

acordo com o pensamento de Stendhal (2011, p. 70) acerca do amor de vaidade: “[algumas] 

vezes o amor físico está presente, mas nem sempre; muitas vezes não há nem mesmo prazer 

físico”. Mary Crawford quer um homem “da moda”, algo a altura dos luxos que almeja. 

A conversa inteira tem o mesmo tom, ela até mesmo tenta convencê-lo a desistir da 

carreira que escolheu e tenta estimulá-lo a entrar na faculdade de direito, adulando-o e 

elogiando suas capacidades, mas tudo parece não ter efeito, pois Edmund não demonstra ser 

egocêntrico. Discordam o tempo todo sobre a distância e o tempo, mas Mary deseja não ser 

contrariada, contudo a voz narrativa nos mostra que Edmund “[...] ainda não se sentia tão 

apaixonado a ponto de medir distâncias nem calcular o tempo com irresponsabilidade [...]”69 

(AUSTEN, 2012b, p. 115). Com isso, percebemos que ambos estão contrariados ao mesmo 

tempo em que encantados um pelo outro, nesse sentido, podemos dizer que há, durante todo o 

caminho do flerte, um empecilho constante para ambas as personagens. 

Não parece coincidência que a escolha dos papéis da peça teatral tenham sido assim 

distribuídos e Tom Bertram, de alguma forma, fora o maestro que orquestrara cada tempo 

dessa complicada sinfonia. Durante o momento em que ocorre o impasse com Julia e o papel 

que ela deveria representar, foi sugerido para ela Amelia, mas “Tom Bertram, porém, logo se 

opôs a isso, e afirmou ser o papel de Amelia, em todos os aspectos, indicado para a srta. 

Crawford, se ela o aceitasse”70 (AUSTEN, 2012b, p. 165). Após isso, todos tornam a 

conversar sobre os detalhes do cenário e outros assuntos, a srta. Crawford, após uma súbita 

lembrança, diz: 

 

– Meus bons amigos, embora se encontrem em ação, muito compenetrados a 

respeito dessas cabanas e cervejarias, por dentro e por fora, rogo-lhes que me 

digam qual será o meu destino. Quem fará o papel de Anhalt? Com qual dos 

                                                           
68 “Men love to distinguish themselves, and in either of the other lines, distinction may be gained, but not in the 

church. A clergyman is nothing.” (AUSTEN, 2006, p. 456). 
69 “[…] was not yet so much in love as to measure distance, or reckon time, with […] lawlessness.” (AUSTEN, 

2006, p. 457). 
70 “But this was immediately opposed by Tom Bertram, who asserted the part of Amelia to be in every respect 

the property of Miss Crawford if she would accept it.” (AUSTEN, 2006, p. 434). 
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cavalheiros terei o prazer de namorar durante a representação?71 (AUSTEN, 

2012b, p. 178). 

 

Isso deixa todos pensativos, mas o fato era que ainda não havia quem representasse o 

papel de Anhalt, e o seu próximo comentário só confirma com precisão o fato de Tom a ter 

indicado para aquele papel, pois a moça diz: “– Não me surpreende nem um pouco essa falta 

de Anhalt – continuou Mary após uma breve pausa. – Amelia não merece melhor sorte. Uma 

jovem tão petulante talvez assuste os homens”72 (AUSTEN, 2012b, p. 178). Esperamos que o 

leitor perceba que, por se tratar de um teatro, o mais importante para ser escolhido é ter a 

habilidade de fingir, e não estar próximo das qualidades da personagem, pois atuar significa 

ser capaz de imitar de tal modo que pareça verdade; ainda assim, Tom parece notar a 

semelhança e a elenca para o papel. Mas ao ser provocado por estas duas falas de Mary, 

isenta-se instantaneamente de desempenhar a parte de Anhalt: “– Muito me alegraria assumir 

o papel se fosse possível – exclamou Tom – mas, infelizmente, o mordomo [papel que iria 

representar] e Anhalt se apresentam juntos em cena”73 (AUSTEN, 2012b, p. 178). 

Parece, no mínimo, curioso que Tom tenha preferido representar um papel menor e 

deixar uma vaga em aberto para um papel especifico, ainda mais quando a personagem Anhalt 

se tratava de um clérigo. Parece-nos que Tom já tinha dimensão dos sentimentos de todos e 

queria proporcionar um evento para que todos pudessem extravasar suas emoções sem que 

isso ficasse tão evidente, além de livrar-se das atenções de Mary. Não poderíamos dizer isso 

sem perceber que também foi decisão de Tom Bertram buscar, além dos muros de Mansfield, 

alguém para representar tal papel, pois com isso pretendia minar o ciúme em Edmund, já que 

era conhecedor de seu interesse por Mary. Todavia, poderia ser levada em conta a sua fala e a 

ideia de botá-lo no elenco – ideia que veio do sr. Yates –, pois disse: “[n]ão sou eu que vou 

pedir-lhe para aceitar [...]”74 (AUSTEN, 2012b, p. 178). Ainda assim, devemos levar em 

consideração o fato de que, logo após ele ter falado, Mary se retira e vai até Edmund 

questioná-lo sobre como deveria se resolver a questão, e sua resposta foi “[m]eu conselho é 

que mudem a peça – ele respondeu, com toda a calma”75 (AUSTEN, 2012b, p. 179). 

                                                           
71 “‘My good friends, you are most composedly at work upon these cottages and ale-houses, inside and out–but 

pray let me know my fate in the meanwhile. Who is to be Anhalt? What gentleman among you am I to have the 

pleasure of making love to?’” (AUSTEN, 2006, p. 483). 
72 “‘I am not at all surprised,’ said Miss Crawford, after a short pause, ‘at this want of an Anhalt. Amelia 

deserves no better. Such a forward young lady may well frighten the men.’” (AUSTEN, 2006, p. 483). 
73 “‘I should be but too happy in taking the part, if it were possible,’ cried Tom; ‘but, unluckily, the Butler and 

Anhalt are in together.” (AUSTEN, 2006, p. 483). 
74 “‘I shall not ask him’ replied Tom, in a cold, determined manner”. (AUSTEN, 2006, p. 484). 
75 “‘My advice,’ said he calmly, ‘is that you change the play.’” (AUSTEN, 2006, p. 484). 
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O leitor pode se questionar sobre qual a razão de se dar importância a estes fatos, e 

porque Tom se daria o trabalho. A resposta é simples, Tom era um bon vivant gostava da 

liberdade da vida de solteiro e com certeza queria sair da mira do casamento (acreditamos 

mais nisso do que na hipótese de ele querer ajudar o irmão na vida amorosa). Ele certamente 

notou a intenção que a jovem Mary tinha de se casar e logo teve que usar sua perspicácia para 

evadir das pretensões da moça. Tudo isso faz parte do seu caráter e ele é quem primeiro 

começa o teatro, pois finge que nada daquilo fora meticulosamente planejado. 

Portanto, quando Tom toma a decisão de “espalhar a notícia”, o fez no intuito de 

provocar o irmão mais jovem para que cedesse aos seus princípios em função de pretensões 

que ele tinha. O nome de um rapaz se fez mais evidente, Charles Maddox, Mary mostrou-se 

não se importar com quem faria par romântico, e Maria aproveitou para provocar Edmund ao 

dizer: “[a] arte teatral de Mansfield vai animar muito toda a vizinhança”76 (AUSTEN, 2012b, 

p. 183). Edmund nada disse, não respondeu a nada, mas ficou apreensivo, pois não desejava 

que a vida intima de sua família fosse exposta.  

Passado todo aquele assédio, ele foi, em outro momento, aconselhar-se com Fanny, e 

após muita reflexão, sua resposta foi: “– Só há uma coisa a fazer, Fanny. Eu tenho que aceitar 

o papel de Anhalt. Sei que nada mais deterá Tom”77 (AUSTEN, 2012b, p. 190). O plano 

funcionou, agora a peça poderia seguir sem nenhum empecilho, e todos comemoraram: 

  

Foi, de fato, um dia vitorioso para Tom e Maria Bertram. Tal vitória sobre a 

cautela de Edmund superava suas expectativas e causou-lhes enorme alegria. 

Nada mais existia relacionado ao projeto tão querido para incomodá-los, e 

todos felicitaram uns aos outros com todo o entusiasmo, principalmente pelo 

ciúme de Edmund, ao qual atribuíram a mudança de ideia. Ele talvez 

continuasse a se mostrar sério e a declarar que não aprovava o projeto em 

geral e ainda desaprovava a escolha da peça, em particular; mas conseguiram 

o que queriam: ele iria representar e sua decisão fora impelida apenas por 

inclinações egoístas. O rapaz descera daquele pedestal moral em que se 

apoiara, e ambos se sentiam mais felizes pela sua queda.78 (AUSTEN, 

2012b, p. 195). 
 

                                                           
76 “[…] ‘the Mansfield Theatricals would enliven the whole neighbourhood exceedingly,’[…]” (AUSTEN, 2006, 

486). 
77 “‘There is but one thing to be done, Fanny. I must take Anhalt myself. I am well aware that nothing else will 

quiet Tom.’” (AUSTEN, 2006, p. 488). 
78 “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 might 

still look grave, and say he did not like the scheme in general, and must disapprove the play in particular; their 

point was gained; he was to act, and he was driven to it by the force of selfish inclinations only. Edmund had 

descended from that moral elevation which he had maintained before, and they were both as much the better as 

the happier for the descent.” (AUSTEN, 2006, p. 490). 
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E assim percebemos que além de manipuladoras, as personagens de Mansfield Park 

estão sempre inclinadas a se enganar quanto a disposição moral das pessoas. Elas avaliam o 

outro como a elas próprias, causando uma serie de infortúnios e confusões que se refletem 

diretamente na direção das relações amorosas. O esquema aqui apresentado foi obra não do 

engano, pois Edmund, de fato, tinha sentimentos por Mary. No entanto, não foi essa a sua 

motivação para declinar de sua posição e, através de tudo isso, acaba se beneficiando no final. 

A peça é, como mencionado, o momento de maior liberdade para que os desejos dos 

jovens sejam explorados. Mesmo assim, este momento entra diretamente em conflito com os 

aspectos morais da personagem Edmund, isso seria um grande empecilho para o andamento 

do enredo quando pensamos nas relações amorosas. Então, devemos dizer que esta foi uma 

grande manobra elaborada por Jane Austen, que definitivamente soluciona o problema da 

moral. Os enganos típicos das personagens parecem ser, desde o início, uma estratégia de 

escrita, que justifica muitas ações e que, de outro modo, não se adequaria bem ao enredo do 

romance. 

Depois de tudo arranjado, apenas mais um momento relacionando à peça é 

interessante para mencionar, isto é, o encontro na “sala do Leste”. Este cômodo da casa havia 

sido homologado oficialmente como um espaço privado de Fanny. Fanny é uma personagem 

que se sente deslocada e passa toda a história tentando se situar, é por isso que seu 

protagonismo é ambíguo: a companhia preferida de Lady Bertram, conselheira de Edmund, 

alvo das críticas da sra. Norris e das irmãs Bertram, e amiga favorita de Mary Crawford, 

mesmo que a contragosto. Como podemos ver, ela é sempre a opção mais comum para todos 

na hora de buscar apoio. 

Mary vai a Mansfield para ensaiar suas falas com Edmund, mas não o encontra. Ela 

então busca Fanny: 

 

[...] Vim com a intenção de ensaiá-lo com Edmund, a sós, em preparação 

para o ensaio, mas ele não está, porém, mesmo que estivesse, acho que não 

aguentaria repassar o texto até o fim com ele, antes de ter-me fortalecido um 

pouco, pois de fato são duas falas... terá essa bondade, não?79 (AUSTEN, 

2012b, p. 208). 
 

Mary estava agitada, ansiosa pelo encontro, pois já estava fascinada por Edmund 

depois do passeio que tiveram em Sotherton e em outros momentos, e procura em Fanny um 

                                                           
79 “‘[…] I came here to-day intending to rehearse it with Edmund–by ourselves–against the evening, but he is not 

in the way; and if he were, I do not think I could go through it with him, till I have hardened myself a little; for 

really there is a speech or two–You will be so good, won’t you?’” (AUSTEN, 2006, p. 496). 
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porto seguro para acalmar-se e dissimular a agitação. Isso indica que o sentimento que ela 

sentia já se intensificara o bastante para que pudesse esquecer momentaneamente das escolhas 

de Edmund, as quais ela não apreciava. Mary, apesar da tentativa, não teve tempo para se 

preparar para o encontro, já que foi surpreendida: “[...] [a]s duas chegado ao meio da cena, 

quando uma batida na porta trouxe uma pausa, e a entrada de Edmund logo em seguida 

suspendeu tudo”80 (AUSTEN, 2012b, p. 210). 

Como já observamos, a relação entre estas duas personagens encontra um parâmetro 

preestabelecido para o mau andamento, que nesse caso é um pré-requisito imposto pela 

vaidade da senhorita Mary Crawford. Após o retorno de Sir Thomas, os Crawford se 

ausentam mais de Mansfield Park, contudo, há ainda algumas ocasiões em que se encontram 

que valem menção, a propósito justamente dessa fantasia que Mary conserva e associa 

diretamente a força do sentimento amoroso de Edmund. 

O episódio em questão é um jantar na casa de Grant, lá “Mary Crawford, que lançara 

repetidos olhares ao dr. Grant e Edmund observou: – Aqueles cavalheiros devem ter alguma 

questão muito interessante para conversar.”81 (AUSTEN, 2012b, p. 271). É nesse momento 

que Henry a responde, em tom sarcástico, que a conversa se trada da ordenação de Edmund, 

de modo a provocar o orgulho da irmã mais que qualquer coisa, pois sabe do interesse dela, da 

vida suntuosa e luxuosa que pretende alcançar. A resposta disso vem um pouco depois, e 

devemos considerar que ambos os irmãos Crawford desejam algo que não podem ter por vias 

normais dentro de seu tempo, preferindo, dessa maneira, o entorpecimento de seus ideais no 

lugar de ceder aos desígnios do amor Eros: 

 

A certeza de que tão em breve Edmund se ordenaria caíra sobre ela como um 

golpe que pairava em suspenso na ária, e Mary, insegura e distante, ainda 

esperava, com ressentimento e mortificação, que qualquer coisa o impedisse 

ou adiasse. Sentia-se muito furiosa com ele. Pensara que o havia 

influenciado mais. Começara a pensar nele, dava-se conta disso, com grande 

consideração, com quase decididas intenções, mas agora iria trata-lo com a 

mesma frieza de sentimentos. Via com clareza que Edmund não tinha sérias 

intenções, que não sentia verdadeiro apego, do contrário não aceitaria uma 

situação à qual, como deveria ele muito bem saber, ela nunca se submeteria. 

Precisava aprender a igualá-lo naquela indiferença. Dali em diante, iria 

aceitar suas atenções sem qualquer outra ideia além da de divertir-se. Se ele 

                                                           
80 “[…] they had got through half the scene, when a tap at the door brought a pause, and the entrance of Edmund 

the next moment, suspended it all.” (AUSTEN, 2006, p. 496). 
81 “Miss Crawford, who had been repeatedly eyeing Dr. Grant and Edmund, now observed, ‘Those gentlemen 

must have some very interesting point to discuss.’” (AUSTEN, 2006, p. 525). 
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podia controlar os afetos dessa forma, os dela não poderiam causar nenhum 

dano a si mesma.82 (AUSTEN, 2012b, p. 273). 

 

Conseguimos notar claramente que para Mary o amor se tratava de um acordo bem 

estabelecido segundo os moldes sociais vigentes. A condição não estava ajustada, ela desejava 

que ele mudasse de profissão para que pudesse (apesar de não carregar o nome da família, 

como primogênito) ser um homem de fortuna e para se destacar dentre os outros homens. 

Assim, reiteramos que a característica de amor de vaidade recai sobre ela, pois o que ela 

realmente deseja não é um parceiro que tenha qualidades que se alinhem na perspectiva da 

realização amorosa, mas sim no quesito financeiro, no status das rodas sociais. Então, com 

isso, devemos nos ater a percepção de que todas as ações da personagem no romance, deste 

ponto em diante, são apenas de vingança contra Edmund. Mary encara tudo como um jogo 

igualando-se, assim, a seu irmão. 

Não podemos, todavia, alegar que Edmund tenha sido diferente de Mary neste aspecto, 

pois, como já observamos, ele desejava que o comportamento dela se tornasse mais recatado, 

mais próximo de um ideal que ele imaginava de uma mulher. Dessa forma, devemos nos 

dirigir ao momento do reconhecimento de Edmund no romance, haja vista que, como bem 

sabemos, ele fica completamente alheio às intenções de Mary após tomar a resolução 

apresentada acima. Este reconhecimento se dá depois do escândalo entre Henry e Maria. 

A maior parte da primeira impressão a respeito desse acontecimento se dá através do 

modo como o narrador observa de perto os sentimentos de Fanny, que se preocupa 

profundamente com o primo. Ele a busca em Portsmouth e retornam para Mansfield Park, 

onde Edmund deseja conversar com Fanny para se livrar da dor que sentia, pois Mary desejou 

falar sobre o ocorrido: 

 

– Então começou, mas como ela começou, Fanny, não foi digno... 

dificilmente é digno repeti-lo a você. Não consigo lembrar-me de todas as 

palavras. E se eu conseguisse, não me demoraria nelas. O conteúdo delas 

consistia na imensa fúria dela pela insensatez de cada um. Reprovou a 

insensatez do irmão por se deixar atrair por uma mulher de quem ele jamais 

gostara e pelo que lhe custaria perder a mulher a quem adorava. Porém, ela 

reprovou ainda mais a loucura da... pobre Maria, ao sacrificar a excelente 

                                                           
82 “The assurance of Edmund’s being so soon to take orders, coming upon her like a blow that had been 

suspended, and still hoped uncertain and at a distance, was felt with resentment and mortification. She was very 

angry with him. She had thought her influence more. She had begun to think of him–she felt that she had–with 

great regard, with almost decided intentions; but she would now meet him with his own cool feelings. It was 

plain that he could have no serious views, no true attachment, by fixing himself in a situation which he must 

know she would never stoop to. She would learn to match him in his indifference. She would henceforth admit 

his attentions without any idea beyond immediate amusement. If he could so command his affections, hers 

should do her no harm.” (AUSTEN, 2006, p. 526). 
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situação que desfrutava para mergulhar em tantas dificuldades, movida pela 

ideia de ser de fato amada por um homem que muito tempo antes, tinha-lhe 

demonstrado clara indiferença. Imagine o que senti. Ouvir a mulher a 

quem... não qualificar com um nome mais severo que insensatez! Examinar 

tudo com tanto livre-arbítrio, tanta liberdade, tanta frieza! Sem relutância, 

nem horror nem timidez feminina, e eu diria até nem recatada aversão!83 

Veja o que o mundo faz! Pois onde, Fanny, se encontrará uma mulher cuja a 

natureza foi tão prodigamente dotada? Corrompida, corrompida...84 

(AUSTEN, 2012b, p. 543). 
 

Esta primeira parte do lamento de Edmund evidenciaria que ele sofrera pela situação 

da irmã e pelo escândalo no qual se envolvera, mas a ênfase dada se volta para como Mary 

tratou de forma leviana toda a situação. Notemos, pois, a parte grifada, pontua que Edmund 

encontrou em Mary tudo que lhe provocava aversão: uma mulher cujo comportamento se 

afastava de todo o decoro próprio de uma senhorita de seu tempo, e parece compactuar com 

tudo aquilo relativo à falta de severidade com que fala sobre a situação. E ele continua 

dizendo: 

 

Ela encarou-o apenas como insensatez, e insensatez apenas por ter vindo ao 

conhecimento público. A falta de discrição, de cautela... a ida dele a 

Richmond durante todo o tempo que ela passara em Twickenham, Maria ter-

se deixado dominar pelo poder das ameaças de uma criada, enfim, tudo se 

resumia à descoberta. Veja isso, Fanny, Mary reprovava a descoberta, a 

revelação, não a falta de moral.85 (AUSTEN, 2012b, p. 543-544). 
 

Tudo o que Edmund mais valorizava desde o começo era a disposição moral, e isso se 

percebe desde o primeiro momento da narrativa, de modo que demonstra através da 

indulgencia, típica de um sacerdote, que tem para com a prima recém-chegada e 

emocionalmente abalada. Mas em Mary encontrou tudo o que mais desprezava quando o 

amor já tomava conta dele. Percebemos que, nesse momento, ele faz muitas pausas, marcadas 

pelas reticências. Esse momento para ele é de um grande conflito interno, pois nem sequer 

                                                           
83 Grifo nosso. 
84 “So she began–but how she went on, Fanny, is not fit–is hardly fit to be repeated to you. I cannot recall all her 

words. I would not dwell upon them if I could. Their substance was great anger at the folly of each. She 

reprobated her brother’s folly in being drawn on by a woman whom he had never cared for, to do what must lose 

him the woman he adored; but still more the folly of–poor Maria, in sacrificing such a situation, plunging into 

such difficulties, under the idea of being really loved by a man who had long ago made his indifference clear. 

Guess what I must have felt. To hear the woman whom–no harsher name than folly given!–So voluntarily, so 

freely, so coolly to canvass it!–No reluctance, no horror, no feminine–shall I say? no modest loathings!–This is 

what the world does. For where, Fanny, shall we find a woman whom nature had so richly endowed!–Spoilt, 

spoilt!” (AUSTEN, 2006, p. 646). 
85 “She saw it only as folly, and that folly stamped only by exposure. The want of common discretion, of 

caution–his going down to Richmond for the whole time of her being at Twickenham–her putting herself in the 

power of a servant;–it was the detection, in short–Oh, Fanny, it was the detection, not the offence which she 

reprobated.” (AUSTEN, 2006, p. 646-647). 
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consegue terminar a frase quando diz: “ouvir a mulher a quem...”, que podemos deduzir que 

diria “... a quem amo”. O amor de Edmund por Mary era genuíno e, ao contrário do que ela 

imaginava, ele não fazia jogos. Sua real vocação era o presbitério e não considerava outras 

alternativas, era um jovem simples e reto. 

Desse modo, estas personagens também são frustradas na tentativa de se engajarem 

em uma relação amorosa. Os desejos opulentos de Mary conflitavam diretamente com a 

disposição simples de Edmund. Assim como a moral elevada do rapaz ia de encontro com o 

pensamento demasiadamente liberal da srta. Crawford. Não há, pois, entre eles concretização 

amorosa, e como já observamos o desejo amoroso quando não encontra o seu ideal, desperta 

um sentimento negativo em relação ao amante ou aos que promoveram qualquer empecilho. 

Além disso, um castigo é dado para Mary, pois ela, de certo modo, transgride com sua forma 

de pensar. Ela fica então proibida de desfrutar de Mansfield Park e da amizade de Fanny a 

quem tanto se afeiçoara e queria como irmã. 

 

4.4 O SEDUTOR ASSUJEITADO: O ENFADO DIRECIONADO DE CRAWFORD 

 

Mansfield Park torna-se mais vazio e calmo depois do casamento de Maria, ela viaja 

em lua-de-mel e leva consigo Julia. As atividades sociais do condado eram, em geral, 

direcionadas às srtas. Bertram. Com a chegada de Sir Thomas, os Crawford haviam diminuído 

as visitas a Mansfield, mas Mary desenvolve uma amizade com Fanny e isso não só as 

aproximam, como também possibilita que, na ausência das outras moças, elas se destaquem. 

Durante a vista à casa dos Grant para o jantar ao qual Fanny foi convidada – e que leva 

Mary a entender que Edmund está brincando com seus sentimentos –, Henry chega e dedica 

muita atenção em uma conversa com Fanny. Depois disso, toma a decisão de ficar mais 

quinze dias em Mansfield Park e manda buscar seus caçadores e equipamentos. Ele, então, 

pergunta a irmã: “– Mary, como acha que vou divertir-me nos dias em que não for caçar? 

Estou ficando muito velho para sair mais de três vezes por semana, porém tenho um plano 

para os dias intermediários, e adivinhe qual é”86 (AUSTEN, 2012b, p. 275). Após uma 

tentativa plausível de resposta de Mary ele diz: 

 

– Não exatamente, [...], mas isso seria exercício apenas para o corpo, e 

preciso cuidar da mente. Além disso tais lazeres não passariam de um 

                                                           
86 “‘And how do you think I mean to amuse myself, Mary, on the days that I do not hunt? I am grown too old to 

go out more than three times a week; but I have a plan for the intermediate days, and what do you think it is?’” 

(AUSTEN, 2006, p. 527). 
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divertimento fácil, sem a salutar mistura de trabalho, e não gosto de comer o 

pão da ociosidade. Não, meu plano é fazer Fanny Price se apaixonar por 

mim”87 (AUSTEN, 2012b, p. 275-276). 
 

Como já foi mencionado, o sr. Crawford tem o aspecto de Don Juan e durante toda a 

primeira metade do romance ele exercita sua “arte da conquista” sobre as moças mais 

“nobres”, sem sequer notar, apropriadamente, Fanny. Entretanto, agora, na ausência das 

jovens Bertram, ele acha um novo alvo para a caçada. 

Um fato interessante que devemos chamar atenção nesse momento em específico é 

sobre o nome “Crawford”. Fizemos antes a mesma associação com o nome de Rushworth em 

nota de rodapé, mas este caso merece mais destaque. Jane Austen parece fazer escolhas 

especificas com os nomes de suas personagens, pois se separarmos o nome Crawford em duas 

partes, podemos traduzir grosseiramente como “papo furado” e/ou “conversa fiada”88. 

Escolhemos mencionar isso nesse momento em função da ambiguidade que encontramos no 

discurso e nas ações de Henry quando se trata de flertar com Fanny. Ele faz pela moça o que 

jamais fez por Maria ou por Julia, como veremos na sequência. Apesar disso, a julgar pelo 

que fica exposto nessas falas iniciais do conquistador, devemos ressaltar que ele está disposto 

a se submeter as condições necessárias para ganhar as atenções da amada. 

Nessa perspectiva, devemos destacar quais episódios são importantes em relação a 

acompanhar esta nova caçada de Crawford. Primeiro, o momento da chegada de William, 

irmão de Fanny. Em segundo, o jantar no qual Henry mostra o interesse por Fanny diante de 

todos. Em terceiro, o baile, momento em que Crawford a presenteia com um colar através de 

Mary, depois o pedido de casamento de Henry e por fim a visita a Portsmouth. Estes são 

todos os momentos que constituem a tentativa de Crawford de conquistar Fanny. 

William é o irmão mais velho de Fanny, uma espécie de modelo de excelência, por 

assim dizer. Uma das formas de acalmá-la, assim que chegou em Mansfield Park, foi 

possibilitar que ela tivesse contato com ele através de cartas. Ele é para Fanny a pessoa mais 

amada e respeitada. Crawford tomou conhecimento do irmão e quando pensava em dar 

notícias a moça de que ele se aproximava, Sir Thomas já respondia a uma carta convidando-o 

                                                           
87 “‘Not exactly, though I shall be happy to do both, but that would be exercise only to my body, and I must take 

care of my mind. Besides, that would be all recreation and indulgence, without the wholesome alloy of labour, 

and I do not like to eat the bread of idleness. No, my plan is to make Fanny Price in love with me.’” (AUSTEN, 

2006, p. 527). 
88 Craw é um substantivo que traduzido para o português significa “papo” (como o papo de uma ave), e ford é 

outro substantivo que tem a seguinte definição: um lugar raso em um rio ou riacho que permite caminhar ou 

atravessar. 
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a Mansfield Park. Sua primeira tentativa de conseguir favores da moça foi sumariamente 

frustrada. 

Fanny não podia conter-se de alegria por rever o irmão. Depois da chegada, os dois se 

reencontram e aos poucos vão apaziguando a euforia: “[q]ue vantagem essa, fortalecida pelo 

amor, diante da qual o laço fraterno tem primazia sobre o conjugal”89 (AUSTEN, 2012b, p. 

281). Esta é a afirmação feita pelo narrador sobre o amor entre os irmãos, ela o coloca acima 

do amor Eros, como mais vantajoso. Parece ser um amor que não desintegra com a distância 

nem com a ausência, tanto mais se fortalece. Henry está ciente deste amor e pretende usar isto 

como arma na caçada que empreende, isto é, usá-lo como meio de agradar. 

William passou muito tempo falando sobre as aventuras que teve em meio às viagens 

de navio e uns pensavam nas experiências como desagradáveis: “[e]m Henry Crawford os 

relatos causavam diferente sentimento. Ansiava por ter partido em viagens por mar, visto, 

feito e sofrido o mesmo”90 (AUSTEN, 2012, p. 283). Consideramos essencial mencionar esta 

parte devido ao efeito que William causa em Crawford. O jovem marinheiro desperta nele 

uma admiração que acreditamos ter confundido as intenções do sedutor: 

 

A glória de heroísmo, de utilidade, de esforço, de resistência, fazia de seus 

hábitos de prazeres egoístas se revelarem em vergonhoso contraste, e ele 

desejou se um William Price, que se distinguia e progredia pelo próprio 

esforço rumo a fortuna e a importância com tanto amor-próprio e ardor 

satisfeito, em vez de ser o que ele era!91 (AUSTEN, 2012b, p. 284). 

 

É, então, a partir deste fato que devemos dar mais atenção as intenções de Crawford, 

com isso queremos dizer que esta admiração causa um efeito sobre seu interesse primário de 

apenas se divertir com a conquista, sem qualquer intenção adicional. Ele olha para si mesmo e 

para William e vê a grande diferença de mérito. Ele, podemos dizer, sente-se atraído por 

William, no sentido que gostaria de ser como ele, de se tornar ele. Apesar de toda a sua 

habilidade com as palavras para seduzir, a personagem sofre uma transformação no 

sentimento e comportamento através do jovem marinheiro. Entretanto, devemos observar o 

seguinte: “[o] desejo revelou-se mais impulsivo do que duradouro. Alguma pergunta de 

Edmund sobre os planos para a caçada do dia seguinte despertou-o daquele devaneio causado 
                                                           
89 “An advantage this, a strengthener of love, in which even the conjugal tie is beneath the fraternal.” (AUSTEN, 

2006, p. 530). 
90 “To Henry Crawford they gave a different feeling. He longed to have been at sea, and seen and done and 

suffered as much.” (AUSTEN, 2006, p. 531). 
91 “The glory of heroism, of usefulness, of exertion, of endurance, made his own habits of selfish indulgence 

appear in shameful contrast; and he wished he had been a William Price, distinguishing himself and working his 

way to fortune and consequence with so much self-respect and happy ardour, instead of what he was!” 

(AUSTEN, 2006, p. 531). 
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por retrospecção e tristeza [...]”92 (AUSTEN, 2012b, p. 284). A mudança que observamos é 

momentânea, não é duradoura, contudo ela tem um efeito prolongado em Crawford, tanto 

quanto a permanência de William a seu lado. 

 Notemos que ambos os fragmentos apresentados não aparecem na voz da própria 

personagem, mas sim como uma sondagem pelo narrador onisciente. Sobre isso, 

consideramos uma estratégia de escrita, pois é nesse momento que começamos, assim como a 

própria personagem, a duvidar. A partir dessa interação com William, tudo o que acontece 

fica suspenso entre o verdadeiro e o falso, ao menos no que diz respeito as suas intenções. 

Então, é necessário dizer que a oportunidade foi providencial para Crawford, pois 

assim que surge o assunto da caçada, nesse momento ele retorna ao seu caráter de costume e 

aprecia os dotes da riqueza para os fins que desejava a priori, “[...] pois lhe deus os meios de 

conceder favores a quem ele desejava que se sentisse grato”93 (AUSTEN, 2012b, p. 284). Isso 

lhe foi conveniente justamente por William mostrar interesse. Ele pode, assim, conceder um 

favor que visava a Fanny, antes de tudo, pois através disso ela pode “[...] sentir pelo sr. 

Crawford aquela gratidão que ele tanto pretendera que ela demonstrasse [...]”94 (AUSTEN, 

2012b, p. 284). 

Passado, então, este momento de confraternização, rememoração e afetuosidade, 

outros momentos surgiram para que Crawford se insinuasse para Fanny. Um deles tem maior 

importância, tendo em vista que chega à percepção do patriarca, Sir Thomas, a intenção de 

Henry. Os Grant, bem como os Crawford, estavam agora se relacionando bem com a família 

Bertram, e isso propiciou um jantar, uma oportunidade para Crawford. Depois do jantar, todos 

vão para a mesa de jogos em que Henry faz questão de sentar entre Lady Bertram e Fanny: 

 

Revelou-se um excelente arranjo para Crawford, ao lado de Fanny e com as 

mãos muito atarefadas a manejar as cartas de duas jogadoras, além das suas, 

pois, além de ser impossível Fanny em três minutos sentir-se senhora das 

regras do jogo, ele ainda precisava inspirar-lhe as jogadas, a cobiça e 

endurecer o coração, o qual, sobretudo em qualquer competição com 

William consistia em um trabalho meio difícil [...]”95 (AUSTEN, 2012b, p. 

289).  

                                                           
92 “The wish was rather eager than lasting. He was roused from the reverie of retrospection and regret produced 

by it, by some inquiry from Edmund as to his plans for the next day’s hunting; […]” (AUSTEN, 2006, p. 531). 
93 “[…] as it gave him the means of conferring to kindness where I have wished to oblige.” (AUSTEN, 2006, p. 

531). 
94 “[…] feel any of that obligation to Mr. Crawford [...] which he had fully intended it should produce.” 

(AUSTEN, 2006, p. 531). 
95 “It was a fine arrangement for Henry Crawford, who was close to Fanny, and with his hands full of business, 

having two persons’ cards to manage as well as his own–for though it was impossible for Fanny not to feel 

herself mistress of the rules of the game in three minutes, he had yet to inspirit her play, sharpen her avarice, and 
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A situação não é conveniente apenas no sentido de estar próximo do objeto amoroso, 

mas sim pela oportunidade de lhe causar prazer usando como catalizador a presença de um 

ente próximo e admirado. Henry, através do jogo, tenta criar uma rivalidade entre Fanny e 

William, e esta competição reflete, então, o seu desejo de que sua própria importância para ela 

seja como a do irmão, a ponto de que deseje que ela endureça o coração contra o parente. 

Durante todo o jogo o rapaz se mostra competente em atender todas as demandas de 

Fanny, tanto no auxílio com as regras e as cartas do jogo, assim como nas conversas após o 

jogo. Esse interesse insistente do rapaz acaba por atrair certa atenção do chefe da família 

Bertram: 

 

Sir Thomas ainda não vira nada para observar no comportamento do sr. 

Crawford. Mas, ao desfazer-se a mesa de uíste no fim da segunda partida, 

após deixar o dr. Grant e a sra. Norris discutindo sobre a última jogada, 

tornou-se um espectador na mesa do outro grupo e notou que a sobrinha era 

o objeto das atenções, ou melhor, de declarações de natureza um tanto 

incisivas.96 (AUSTEN, 2012b, p. 296). 

 

Este fato merece ser observado em contraste com o que aconteceu no retorno de Sir 

Thomas a Mansfield Park, no auge da peça teatral, quando as investidas de Crawford se 

voltavam apenas para Maria. A primeira e instintiva reação de Henry foi dissimular as 

excessivas atenções que direcionava a srta. Maria Bertram. Ele sabia que Sir Thomas poderia 

notar e fazer associações, portanto, não quis mostrar-se interessado na frente dele para não 

correr o risco de cair em descredito diante de um comportamento que poderia ser encarado 

como moralmente questionável. Mas, quando tem Fanny por alvo, não se importa de 

demonstrar claramente suas intenções, de flertar abertamente. 

Isso nos leva a duas linhas de pensamento: a primeira é que é provável que o sr. 

Crawford esteja disposto até mesmo a usar Sir Thomas para conquistar a moça sem se 

importar com as consequências, visto que Fanny é uma agregada da família; a segunda é que, 

como observamos, seu sentimento tenha se alterado de tal forma, com a influência de 

                                                                                                                                                                                     
harden her heart, which, especially in any competition with William, was a work of some difficulty […]” 

(AUSTEN, 2006, p. 532-533). 
96 “As yet Sir Thomas had seen nothing to remark in Mr. Crawford’s behaviour; but when the whist table broke 

up at the end of the second rubber, and leaving Dr. Grant and Mrs. Norris to dispute over their last play, he 

became a looker-on at the other, he found his niece the object of attentions, or rather of professions, of a 

somewhat pointed character.” (AUSTEN, 2006, p. 536). 
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William, que ele esteja apenas agindo com naturalidade, que esteja, de fato, interessado em 

conquistá-la e amá-la verdadeiramente. 

Então, seguindo ainda na perspectiva do monitoramento de Sir Thomas sobre as ações 

de Henry Crawford, há outro momento que se torna imprescindível no sentido de corroborar 

com as intenções do jovem. Mesmo que ele não tenha planejado isso conscientemente, acaba 

se beneficiando de estar sob o olhar do anfitrião. Vejamos: 

 

A maioria dos presentes agora se reunia de forma irregular em volta da 

lareira, à espera do fim da visita. William e Fanny eram os mais afastados do 

grupo. Permaneceram juntos na mesa de jogo, então deserta, a conversar 

muito à vontade e sem pensar nos demais, até alguns dos presentes 

começarem a pensar neles. Henry Crawford foi o primeiro a levar a cadeira 

para perto dos irmãos e sentou-se em silêncio, observando-os por alguns 

minutos, ele próprio observado por Sir Thomas, que conversava em pé com 

o dr. Grant.97 (AUSTEN, 2012b, p. 299). 
 

Estes dois momentos de observação de ambos, tanto do sr. Crawford, como de Sir 

Thomas, foram cruciais para o benéfico de Henry em suas intenções de conquistar Fanny. 

Enquanto o jovem observava os irmãos em silêncio percebeu que havia mais de uma maneira 

ao seu alcance de agradar, novamente, Fanny. Ele ouvira as reclamações de William por não 

ser tenente, e por isso não ter conseguido ainda uma boa jovem para se casar – o resultado 

disso discutiremos mais adiante. Já no caso de Sir ao notar as continuas investidas de 

Crawford em se aproximar dos jovens, pergunta diretamente a Fanny algo que deixa clara a 

sua intenção: “– [v]ocê gosta de dançar, Fanny?”98 (AUSTEN, 2012b, p. 300). 

Até este ponto, sabemos que Fanny ainda não havia debutado, ou seja, não havia sido 

formalmente introduzida à sociedade. O tio então sugere a ideia de um baile, que é reforçada 

por William ao dizer que adoraria ver a irmã dançar. O evento possibilitará que os jovens se 

divirtam, mas acima de tudo, que definam suas afinidades e demonstrem abertamente seus 

interesses, como era o costume da época. Sir Thomas planeja dar mais oportunidade ao que 

acredita que pode acontecer através da festa. 

Os jovens se empolgam com a ideia do baile e Fanny fica tão nervosa quanto animada, 

nunca participara de um evento social tão importante. Na falta de experiência sobre os 

assuntos relacionados a festividades, ela recorre a Mary para aconselhar-se sobre a 

                                                           
97 “The chief of the party were now collected irregularly round the fire, and waiting the final break-up. William 

and Fanny were the most detached. They remained together at the otherwise deserted card-table, talking very 

comfortably, and not thinking of the rest, till some of the rest began to think of them. Henry Crawford’s chair 

was the first to be given a direction towards them, and he sat silently observing them for a few minutes; himself 

in the meanwhile observed by Sir Thomas, who was standing in chat with Dr. Grant.” (AUSTEN, 2006, p. 537). 
98 “‘Are you fond of dancing, Fanny?’” (AUSTEN, 2006, p. 538). 
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vestimenta. É neste ponto que devemos atentar ao fato de que o sr. Crawford preparou seu 

melhor “arsenal” de estratégias para conquistar e atrair Fanny, e tudo parece convergir com 

suas intenções, pois recebe estimulo através das ações de Sir Thomas e apoio da irmã, a amiga 

mais próxima de Fanny, uma estratégia que nos remete ao poeta Ovídio (2013, p. 30) quando 

destaca a “cumplicidade da criada”. É certo que Mary distingue-se de uma criada, mas nesse 

sentido a ideia é a mesma. E não é somente este aspecto dos conselhos listados por Ovídio em 

sua obra que é evidenciado, mas o sr. Crawford parece ter uma verdadeira “arte de amar” 

como guia de bolso. Notemos, pois, como usa a amizade que a sua irmã tem com Fanny em 

seu benefício. 

Fanny havia ganhado de seu irmão um pingente de âmbar em formato de cruz, ela o 

havia usado em outra ocasião com uma fita, já que William não tivera condições de comprar-

lhe uma corrente de outro como desejava. Ao encontra-se com srta. Crawford, Fanny foi 

questionada por Mary: “– E que vai usar como colar? Não vai pendurar a cruz do seu 

irmão?”99 (AUSTEN, 2012b, 309). Esta pergunta remonta a uma das maiores preocupações de 

Fanny sobre o baile, pois a moça não tinha qualquer ornamento para usar e acreditava que 

uma fita não era o suficiente para a ocasião. Foi então que notou que Mary trazia consigo um 

embrulho e a ofereceu como presente, era um colar de ouro. Fanny recusou inicialmente, mas 

Mary insistiu e a moça acabou aceitando. Ao agradecer pelo presente, diz que Mary sempre 

estaria em sua lembrança quando o usasse, ao que a srta. Crawford responde:  

 

– Deve pensar em outra pessoa também quando usar esse colar – respondeu 

a srta. Crawford. – Deve pensar em Henry, pois foi dele a escolha. Meu 

irmão me deu esse colar e, com o presente, transfiro a você todo o dever de 

lembrar-se do doador original. Deve ser uma lembrança de família. Não 

pense na irmã sem pensar também no irmão.100 (AUSTEN, 2012b, p. 311). 
 

Fanny ficou sempre nos bastidores dos maiores acontecimentos anteriores, porém, ela 

não é ingênua, nem tampouco gananciosa. Sua posição adjacente tanto na viagem a Sotherton 

quanto durante todo o instante em que se falou sobre a peça teatral, fê-la estar em uma 

posição privilegiada para observar e conhecer bem o caráter e as disposições de todas as 

personagens. Fanny suspeitara imediatamente que tal presente fora obra de Henry: 

                                                           
99 “–‘But what shall you have by way of necklace?’ said Miss Crawford. ‘Shall not you wear your brother’s 

cross?’” (AUSTEN, 2006, p. 542). 
100 “‘You must think of somebody else too when you wear that necklace,’ replied Miss Crawford. ‘You must 

think of Henry, for it was his choice in the first place. He gave it to me, and with the necklace I make over to you 

all the duty of remembering the original giver. It is to be a family remembrancer. The sister is not to be in your 

mind without bringing the brother too.’” (AUSTEN, 2006, p. 543). 
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Ela não podia ficar insensível à mudança de atitude do sr. Crawford. Havia 

muito a notara. Era evidente que ele tentava agradá-la, com ousadia; 

atencioso, parecia agir às vezes como fizera com as primas; queria, ela 

supunha, tirar-lhe a tranquilidade enganando-a como as enganara. Como se 

ele não tivesse por acaso algo a ver com a história do colar! Ela não se 

convencera de que não tivera, pois a srta. Crawford, complacente como irmã, 

era despreocupada como mulher e como amiga.101 (AUSTEN, 2012b, p. 

312). 
 

Esta suspeita que Fanny levanta em seu íntimo, vem tanto da memória que tem do 

comportamento de Henry com as primas quanto da antipatia que carrega pela “amiga”. É fato 

importante que, durante toda a narrativa, Fanny foi basicamente forçada pelo decoro e pela 

educação a se mostrar amistosa em relação a Mary Crawford, pois não podemos esquecer que 

esta é sua maior rival. Contudo, trataremos mais amplamente dessa relação entre as moças no 

tópico seguinte. Então, para o efeito do argumento que queremos defender, estas impressões 

que a Funny tem das pessoas envolvidas nesta “boa ação” são essenciais. Ela conhece bem o 

caráter de ambos e, portanto, se coloca numa posição defensiva: não nega o presente, mas 

também não encontra satisfação genuína em recebê-lo. 

Isso nos mostra que ela não tem qualquer interesse em Crawford, mesmo tendo notado 

que há, de fato, uma mudança em seu comportamento. Até este ponto a diferença de suas 

ações não fora o suficiente para promover nela qualquer confiança nas intenções daquele que 

procurava lhe agradar, mesmo com algo tão representativo como uma corrente de ouro, pois 

para Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 292) a corrente é um “[s]ímbolo de elos e relações [...], 

de modo geral, entre dois extremos ou seres” e o ouro “simboliza a [...] pureza” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 669-670). Portanto, essa tentativa de Henry 

Crawford de “agradar” Fanny está mais para uma tentativa de obrigá-la a aceitar um laço que 

ela não deseja, mas que ele impõe sobre ela, tanto pela artimanha em si quanto pela ajuda da 

irmã, como fica claro na fala de Mary pelo uso repetido do verbo “deve”. 

É chegado, então, o dia tão “esperado”. A tensão de Fanny era ainda mais evidente 

com todo o arranjo e a impossibilidade de ela dizer não para muitas coisas. O baile de 

debutante costuma ser uma experiência agradável e causadora de ânsia nas jovens dentro 

                                                           
101 “It was impossible for her to be insensible of Mr. Crawford’s change of manners. She had long seen it. He 

evidently tried to please her–he was gallant–he was attentive–he was something like what he had been to her 

cousins: he wanted, she supposed, to cheat her of her tranquillity as he had cheated them; and whether he might 

not have some concern in this necklace!–she could not be convinced that he had not, for Miss Crawford, 

complaisant as a sister, was careless as a woman and a friend.” (AUSTEN, 2006, p. 543). 
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daquele contexto. Mesmo assim, para Fanny, o fato de ter que dedicar suas atenções ao sr. 

Crawford a deixavam em grande desconforto: 

 

Em poucos minutos, Sir Thomas aproximou-se dela e perguntou se ela 

estava comprometida para dançar. – Sim, senhor, com o sr. Crawford. Era a 

resposta exata que o tio pretendera ouvir. O sr. Crawford não se encontrava 

muito afastado; Sir Thomas trouxe-o para junto da sobrinha, ao mesmo 

tempo que lhe dizia uma coisa que revelou a Fanny que era ela que deveria 

encabeçar a fila e abrir o baile, ideia que nunca lhe ocorrera antes.102 

(AUSTEN, 2012b, p. 329). 
 

Tudo ocorria como se Sir Thomas pudesse ler a mente de Henry Crawford e os dois 

agiam em silenciosa sinergia. Devemos, portanto, relembrar o momento em que Sir Thomas 

retorna a Mansfield. Na ocasião, ele, com seu estranho poder analítico, consegue identificar 

em Maria uma inquietação. Ao perceber tal fato, ele a pergunta se ela quer romper o noivado, 

pois parecia não estar satisfeita. Isso é importante de ser levantado, já que na ocasião, a 

opinião da mulher em questão, no que diz respeito ao casamento, foi consultada e respeitada. 

Mas quando olhamos para a situação em que Fanny fora colocada, desde que Sir Thomas 

notou o interesse de Henry Crawford, percebemos que há uma espécie de justiça parcial no 

romance: há uma preferência em função da classe das personagens. Isso está presente desde o 

tratamento da tia Norris (a diferença como trata Fanny e como trata Maria e Julia), passando 

pela própria evidência de Fanny no romance (a protagonista está sempre, ou quase sempre em 

segundo plano), até o momento atual em que Fanny é a última escolha de Crawford para se 

divertir com suas práticas de sedução. Apesar disso, o fato principal, que desejamos ressaltar, 

é a ausência da consulta sobre os sentimentos e interesses de Fanny nessa ocasião. 

Tudo isso nos leva novamente a refletir sobre a ironia, tão frequente na obra e que 

recai até mesmo sobre o amor. Maria Bertram estava apaixonada por Henry Crawford e teve 

em mãos a oportunidade de romper com o sr. Rushworth para conseguir dedicar suas atenções 

a quem realmente desejava, mas ela não o fez por orgulho e medo. Maria sempre desprezou 

Fanny, em todos os aspectos, e é justamente por ela que o sr. Crawford mais dedica esforços 

para conquistar. Contudo, Fanny despreza profundamente o sr. Crawford pelo caráter que já 

demonstrara. Toda essa sequência de eventos, encontros e desencontros está finalmente 

organizada para, acima de tudo, causar um efeito de humor. É como se Jane Austen olhasse 

para a própria sociedade como algo completamente cômico e dificilmente discernível como 
                                                           
102 “In a few minutes Sir Thomas came to her, and asked if she were engaged; and the ‘Yes, sir; to Mr. 

Crawford,’ was exactly what he had intended to hear. Mr. Crawford was not far off; Sir Thomas brought him to 

her, saying something which discovered to Fanny, that she was to lead the way and open the ball; an idea that 

had never occurred to her before.” (AUSTEN, 2006, p. 551). 
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algo sério. E, além disso, ela expõe singelamente a posição complicada daqueles que estão à 

margem das decisões: 

 

Começou o baile. E ele constituiu mais honra que prazer para Fanny, na 

primeira dança pelo menos. De excelente humor, o parceiro tentava 

transmiti-lo a ela, que, no entanto, se sentia assustada demais para desfrutar 

alguma alegria até que pudesse supor que não a observavam mais. Jovem, 

bonita e gentil, porém, não exibia constrangimento algum que lhe 

superassem os encantos, e poucas pessoas presente não estavam dispostas a 

elogiá-la: atraente, recatada, sobrinha de Sir Thomas, e logo se começou a 

dizer que o sr. Crawford admirava-a, o que bastou para merecer as boas 

graças de todos. O próprio Sir Thomas observava seu progresso na dança 

com muita complacência; orgulhava-se da sobrinha, e sem atribuir toda a sua 

beleza, como parecia fazer a sra. Norris, à mudança da jovem para Mansfield 

Park, sentia-se satisfeito consigo mesmo por lhe ter proporcionado tudo mais 

– a educação e os modos, ela devia ao tio.103 (AUSTEN, 2012b, p. 330). 

 

Há duas coisas principais a serem notadas no começo do baile: a primeira é que apesar 

dos amplos esforços de Crawford para causar maravilhamento em Fanny, a disposição natural 

da moça a impossibilitou de aproveitar qualquer coisa, ela era tímida, não gostava de chamar 

atenção. Desse modo, tudo que ele tentava para agradá-la tinha o efeito oposto. A segunda é o 

modo como são tecidas as considerações sobre Fanny e o modo como o narrador aborda o 

sentimento de Sir Thomas. Como já deixamos bem claro, a protagonista tem um “papel 

secundário” nas relações sociais de Mansfield Park e sua beleza nunca se destacara antes, e 

agora, no baile em que debuta, os elogios sobre ela crescem exponencialmente, mas isso a 

incomoda. Ademais, o fato de parecer que era admirada pelo sr. Crawford foi o que a levou as 

boas graças de todos, apesar das qualidades dela mesma, que foram mencionadas na primeira 

parte da citação supracitada. 

Fanny, por si só, tinha várias qualidades dignas de admiração, mas é somente através 

do interesse demonstrado pelo sr. Crawford que ela passa a ser reconhecida por todos. 

Novamente percebemos o verbo “dever” aparecendo quando o narrador adentra nos 

pensamentos de Sir Thomas na segunda parte do excerto. A própria personagem não possui 

mérito algum sobre o que é: sua beleza e atributos físicos só ficam evidentes quando são 

                                                           
103 “The ball began. It was rather honour than happiness to Fanny, for the first dance at least; her partner was in 

excellent spirits and tried to impart them to her; but she was a great deal too much frightened to have any 

enjoyment, till she could suppose herself no longer looked at. Young, pretty, and gentle, however, she had no 

awkwardnesses that were not as good as graces, and there were few persons present that were not disposed to 

praise her. She was attractive, she was modest, she was Sir Thomas’s niece, and she was soon said to be admired 

by Mr. Crawford. It was enough to give her general favour. Sir Thomas himself was watching her progress down 

the dance with much complacency; he was proud of his niece; and without attributing all her personal beauty, as 

Mrs. Norris seemed to do, to her transplantation to Mansfield, he was pleased with himself for having supplied 

everything else–education and manners she owed to him.” (AUSTEN, 2006, p. 552). 
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apontadas por um homem de fortuna, além disso, seu comportamento causa satisfação ao tio, 

mas pelas próprias ações dele, pois possibilitaram a ela se tornar-se quem era. Em seu 

pensamento ele tenta ser diferente da sra. Norris, mas no final faz as mesmas atribuições, em 

suma: não fosse Mansfield Park ela nada seria, não fosse Sir Thomas ela não existiria. 

Estes aspectos apresentados de invalidação da vontade da personagem e usurpação do 

mérito de si própria é o que marca todo esse percurso da conquista que tenta o sr. Crawford. 

Percebemos que não importa em qual posição a pessoa amada está em relação ao amante, ela 

deve simplesmente aceitar seu sentimento como se isso bastasse para a sua satisfação, ser 

amada apenas. Percebemos isso no excerto a seguir: 

 

Depois de uma breve reflexão, sir Thomas convidou Crawford para juntar-se 

ao grupo do desjejum cedo naquela casa; em vez de comer sozinho, ele 

próprio participaria, e a rapidez com que o convite foi aceito convenceu-o de 

que as suspeitas das quais lhe surgira grande parte da ideia do baile, tinha de 

confessar a si mesmo, não eram infundadas. O sr. Crawford se apaixonara 

pela Fanny. E o tio previa, com prazer, o que haveria de acontecer. Depois 

de uma breve reflexão, sir Thomas convidou Crawford para juntar-se ao 

grupo do desjejum cedo naquela casa; em vez de comer sozinho, ele próprio 

participaria, e a rapidez com que o convite foi aceito convenceu-o de que as 

suspeitas das quais lhe surgira grande parte da ideia do baile, tinha de 

confessar a si mesmo, não eram infundadas. O sir Crawford se apaixonara 

pela Fanny. E o tio previa, com prazer, o que haveria de acontecer. A 

sobrinha, enquanto isso, não lhe agradeceu pelo que ele acabara de fazer. 

Esperava ter William só para si na última manhã. Teria sido um prazer 

indescritível. Mas, embora visse esses desejos excluídos, nenhum murmúrio 

de queixa se manifestou em seu íntimo.104 (AUSTEN, 2012b, p. 334-335) 
 

O diálogo de intenções e ações estava estritamente reservado aos cavalheiros: o sr. 

Crawford demonstrava interesses, mas quem nota é Sir Thomas, que rapidamente toma as 

decisões para arranjar o que é necessário para Crawford atingir seus objetivos, ele o faz sem 

consulta, na certeza de uma resposta positiva. O próprio fragmento revela que a certeza de Sir 

Thomas não é infundada, pois a moça recebeu em um momento anterior a notícia de que seu 

irmão seria levado antecipadamente por Crawford, ele receberia uma carona e passaria antes 

pela casa do tio de Henry. O desejo da moça era de permanecer na companhia do irmão o 

máximo possível; porém, isso não fora tido em conta e a grande ironia aqui é que para lhe dar 

                                                           
104 “After a short consideration, Sir Thomas asked Crawford to join the early breakfast party in that house instead 

of eating alone; he should himself be of it; and the readiness with which his invitation was accepted, convinced 

him that the suspicions whence, he must confess to himself, this very ball had in great measure sprung, were well 

founded. Mr. Crawford was in love with Fanny. He had a pleasing anticipation of what would be. His niece, 

meanwhile, did not thank him for what he had just done. She had hoped to have William all to herself, the last 

morning. It would have been an unspeakable indulgence. But though her wishes were overthrown, there was no 

spirit of murmuring within her.” (AUSTEN, 2006, p. 554). 
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alegria, seu prazer deveria ser resumido, sem prévias explicações. Encontramos a resposta 

para isso também nesse excerto do texto, ao seu final. Fanny fora condicionada desde que 

chegara a Mansfield Park a se submeter a vontade dos outros, fosse pelo assédio constante da 

tia Norris, pela rejeição das primas ou mesmo pela demanda de sua presença por Lady 

Bertram, ela, portanto, achava tudo muito normal. 

Então, passado todo o glamour do baile e as deliberações do café-da-manhã, ocorre o 

momento de maior tristeza para Fanny: a partida do irmão. “Depois de acompanhar William 

até o último momento, Fanny voltou a sala de desjejum com o coração muito entristecido para 

lamentar a melancólica mudança [...]”105 (AUSTEN, 2012b, p. 337). A saída de William fora 

acompanhada de Henry, contudo, o sr. Crawford retornaria enquanto o irmão de Fanny 

seguiria para Portsmouth. O regresso se mostra revelador da mudança que antes 

mencionamos: 

 

– É, Mary – foi a conclusiva afirmação de Henry. – Fui fisgado da cabeça 

aos pés. Você sabe das frívolas intenções com que comecei, mas elas 

terminaram. Eu fiz, posso vangloriar-me, consideráveis progressos nos 

afetos dela, porém os meus se encontram inteiramente determinados.106 

(AUSTEN, 2012b, p. 348). 
 

Apesar de Henry Crawford ter começado a cortejar Fanny apenas por diversão, vimos 

que a forma como ele se dedicou a ela excede em tudo na maneira como ele o fez com Maria, 

no primeiro momento deste trabalho. Depois de conhecer e ser inspirado por William, seu 

modo de agir ganha novo ímpeto, de modo que ele é capaz das ações “mais nobres” para 

conquistá-la. No momento em que todos se reuniram próximos à lareira, no episódio do 

jantar, antes do baile, mencionamos que ele percebera uma nova forma de conseguir agradar a 

moça, isso se relaciona diretamente com a viagem que fez e o fato de ter levado William 

consigo para apresentar ao almirante, tudo estava planejado: 

 

– Preciso sentir-me infinitamente grato a qualquer pessoa que me 

proporciona tal oportunidade de vê-la sozinha. Desejo isso mais do que pode 

imaginar. Sabendo, como sei, quais são seus sentimentos de irmã, não 

toleraria que ninguém mais na casa compartilhasse com você o primeiro 

conhecimento da notícia que lhe trago. Trata-se de um fato. Seu irmão é 

tenente. Tenho a infinita satisfação de felicitá-la pela promoção de seu 

                                                           
105 “After seeing William to the last moment, Fanny walked back to the breakfast-room with a very saddened 

heart to grieve over the melancholy change […]”. (AUSTEN, 2006, p. 555). 
106 “‘Yes, Mary,’ was Henry’s concluding assurance. ‘I am fairly caught. You know with what idle designs I 

began–but this is the end of them. I have (I flatter myself) made no inconsiderable progress in her affections; but 

my own are entirely fixed.’” (AUSTEN, 2006, p. 560). 
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irmão. Eis as cartas que a anunciam, recém-recebidas por mim. Talvez 

também aprecie lê-las.107 (AUSTEN, 2012b, p. 358). 

 

Henry sabia que a pessoa mais amada e importante na vida de Fanny era o irmão, e ao 

ouvir os dois conversando percebeu que tinha os meios para conseguir a tão almejada 

promoção de William. Ele, então, fez uma espécie de “tráfico de influência” para garantir a 

máxima gratidão e felicidade de Fanny. Crawford estava, de fato, apaixonado por Fanny, e 

revela isso do mesmo modo como revelou que queria se divertir com ela a princípio, falando 

para a irmã antes que qualquer pessoa. O resultado que ele esperava disso foi alcançado, ela 

sentiu-se extremamente grata e feliz, e ao tentar sair para comunicar a Sir Thomas sobre a 

novidade, ele a interrompe e é nesse momento que ela começa a perceber as suas reais 

intenções: 

 

Considerou tudo aquilo um capricho, simples frivolidade e galanteio, 

destinado apenas a enganá-la como um passatempo momentâneo. Não pôde 

evitar a sensação de que ele a tratava de maneira imprópria e desonrosa, de 

uma forma que ela não merecia, mas isso era bem típico de Henry e um 

perfeito exemplo do que Fanny vira-o fazer antes. Não se permitiu 

demonstrar nem a metade do desgosto que sentia, porque ele lhe havia 

concedido um favor que nenhuma falta de delicadeza poderia fazê-la 

esquecer. Enquanto seu coração ainda estava transbordando de alegria e 

gratidão por causa de William, não poderia rigorosamente ressentir-se de 

qualquer injúria feita a ela própria. Depois de duas vezes retirar a mão das 

mãos dele e duas vezes tentar em vão afastar-se, levantou-se e disse apenas, 

muito obrigado: – Não sr. Crawford, por favor, não! Rogo-lhe que não 

continue. Trata-se de uma conversa que é muito desagradável para mim. 

Preciso ir embora. Não posso suportá-la. Contudo, ele continuava a falar, 

descrevia o afeto, solicitava uma correspondência e, por fim, com palavras 

tão claras que não podiam ter outro significado até para ela, ofereceu-lhe a si 

mesmo, a mão, a fortuna e tudo mais. Então era isso mesmo, ele o dissera.108 

(AUSTEN, 2012b, p. 361). 

                                                           
107 “‘I must acknowledge myself infinitely obliged to any creature who gives me such an opportunity of seeing 

you alone: I have been wishing it more than you can have any idea. Knowing as I do what your feelings as a 

sister are, I could hardly have borne that anyone in the house should share with you in the first knowledge of the 

news I now bring. He is made. Your brother is a Lieutenant. I have the infinite satisfaction of congratulating you 

on your brother’s promotion. Here are the letters which announce it, this moment come to hand. You will, 

perhaps, like to see them.’” (AUSTEN, 2006, p. 563-564). 
108 “She considered it all as nonsense, as mere trifling and gallantry, which meant only to deceive for the hour; 

she could not but feel that it was treating her improperly and unworthily, and in such a way as she had not 

deserved; but it was like himself, and entirely of a piece with what she had seen before; and she would not allow 

herself to shew half the displeasure she felt, because he had been conferring an obligation, which no want of 

delicacy on his part could make a trifle to her. While her heart was still bounding with joy and gratitude on 

William’s behalf, she could not be severely resentful of anything that injured only herself; and after having twice 

drawn back her hand, and twice attempted in vain to turn away from him, she got up, and said only, with much 

agitation, ‘Don’t, Mr. Crawford, pray don’t! I beg you would not. This is a sort of talking which is very 

unpleasant to me. I must go away. I cannot bear it.’ But he was still talking on, describing his affection, soliciting 

a return, and, finally, in words so plain as to bear but one meaning even to her, offering himself, hand, fortune, 

everything, to her acceptance. It was so; he had said it.” (AUSTEN, 2006, p. 565). 
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Ao que parece, para Crawford não importa o que ela deseja desde que ele consiga 

realizar sua vontade. Ele já investira muito, fizera por ela uma serie de bondades inomináveis 

e desejava receber a justa parcela que lhe cabia. Tudo se transforma em uma negociação 

indistinta, a própria Fanny é o produto a ser trocado pelos favores feitos, os quais não foram 

pedidos. O percurso dessa conquista amorosa repleta de tramas para obrigar a gratidão e expor 

a todos como ele parece bom para ela, leva-nos à percepção de outro artifício de Jane Austen. 

Parece-nos adequado ver o próprio nome do condado sobre outra perspectiva: “Man’s field 

Park” a que traduzimos de modo livre para “Parque Campo dos Homens”. 

No momento do romance em que o narrador finalmente dá a personagem pela qual se 

filtra a história finalmente evidência, tanto sua beleza quanto seu caráter e personalidade 

aparentam existir para o crédito de Sir Thomas e Henry Crawford. Sua opinião pouco importa 

para que se realize algo em torno dela e o seu “não” recebe tão pouco crédito que é necessário 

dizê-lo repetidas vezes para ambos: o tio e o amante, cuja insistência das atenções 

direcionadas a Fanny são consideradas um enfado que ela suporta com certo desespero. 

Mansfield Park é um romance que retrata um momento histórico em que a voz ativa era 

exclusivamente masculina, desse modo, não nos parece absurdo pensar que Jane Austen deva 

ter feito tal artifício com o nome do romance, principalmente considerando este percurso em 

particular. 

O enfado, assim, continua, e a negativa faz com que Henry leve o caso a Sir Thomas. 

Crawford pede formalmente a mão de Fanny em casamento, mas ela rejeita o pedido. Mesmo 

assim, Henry não desiste e continua insistindo, recebendo incentivo de todos de Mansfield 

Park. Depois de muitas situações, um fio de esperança aparece para Fanny quando lhe é 

ofertada uma viagem para Portsmouth, ela poderia se livrar de Crawford e rever o amado 

irmão novamente. Mas vale ressaltar que mesmo essa viagem fazia parte de planos elaborados 

por Sir Thomas para persuadir a sobrinha: 

 

Com certeza, desejava que Fanny fosse de boa vontade, mas com a mesmas 

certeza desejava que sentisse um tédio mortal na casa da família antes de 

terminar a estada, e que uma pequena abstinência das elegâncias e dos luxos 

de Mansfield Park lhe tornasse a mente mais lúcida e a levasse a uma 

avaliação mais justa desse lar de maior permanência e igual conforto que lhe 

ofereciam. Era um plano medicinal para a compreensão da sobrinha, que ele 

não podia deixar de considerar enferma no momento. A resistência de oito 

ou nove anos em meio à riqueza e a fartura lhe desordenara um pouco a 

capacidade de julgar e comparar. A casa do pai, com toda a probabilidade, 

lhe ensinaria o valor de uma boa renda. Confiava ainda que ela se tornaria a 
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mulher mais sensata e feliz por toda a vida em virtude da experiência que ele 

idealizara.109 (AUSTEN, 2012b, p. 437). 

 

Toda a perspectiva da relação amorosa, do ponto de vista de Sir Thomas, resumia-se 

àquilo que o dinheiro poderia comprar. Uma vez que Fanny estivera em Mansfield Park por 

tanto tempo, a privação seria uma lição que ele acreditava que enterneceria seu coração pelas 

suplicas amorosas de Crawford. Ela mesma, Fanny, era, para eles, algo que o dinheiro poderia 

comprar, e dentro dessa noção: uma mercadoria valiosa, que apresentava todas as qualidades 

que um homem daquele tempo admirava e desejava para si, afinal, todo o tipo de barganha era 

necessária para um bom negócio. 

Ainda assim, mais uma vez os planos de Sir Thomas junto aos de Crawford foram 

frustrados. A jovem realmente se viu em uma situação desconfortável e desejou por muito 

retornar à Mansfield Park, mas não pelas razões que o tio presumira. Ela sentia saudades, 

principalmente, do primo e, além disso, teve a feliz oportunidade de rever o irmão por algum 

tempo e restabelecer os laços com sua irmã mais jovem, Susan. E mesmo com todo o mal-

estar ela ainda pensou duas vezes antes de aceitar qualquer proposta de Henry, que 

subitamente apareceu em Portsmouth, algum tempo depois da partida de William:  

 

Ouviu-se a voz de um cavalheiro, uma voz que mal fizera Fanny 

empalidecer, quando o sr. Crawford entrou na sala. O bom-senso dela 

sempre se manifestava quando de fato o exigiam, e Fanny viu-se em 

condições de apresentá-lo a mãe como um “amigo de William”, embora 

antes não se tivesse julgado capaz de proferir uma única sílaba. A 

consciência de o conhecerem ali apenas como “amigo de William” deu-lhe 

alguma força. Após apresentá-lo e todos tornarem a sentar-se, porém, sentiu-

se tomada por terrores tão opressivos ao pensar aonde poderia conduzir 

aquela visita, que se imaginou à beira de desfalecer.110 (AUSTEN, 2012b, p. 

474). 
 

                                                           
109 “He certainly wished her to go willingly, but he as certainly wished her to be heartily sick of home before her 

visit ended; and that a little abstinence from the elegancies and luxuries of Mansfield Park would bring her mind 

into a sober state, and incline her to a juster estimate of the value of that home of greater permanence, and equal 

comfort, of which she had the offer. It was a medicinal project upon his niece’s understanding, which he must 

consider as at present diseased. A residence of eight or nine years in the abode of wealth and plenty had a little 

disordered her powers of comparing and judging. Her father’s house would, in all probability, teach her the value 

of a good income; and he trusted that she would be the wiser and happier woman, all her life, for the experiment 

he had devised.” (AUSTEN, 2006, p. 600). 
110 “It was a gentleman’s voice; it was a voice that Fanny was just turning pale about, when Mr. Crawford 

walked into the room. Good sense, like hers, will always act when really called upon; and she found that she had 

been able to name him to her mother, and recall her remembrance of the name, as that of ‘William’s friend,’ 

though she could not previously have believed herself capable of uttering a syllable at such a moment. The 

consciousness of his being known there only as William’s friend was some support. Having introduced him, 

however, and being all reseated, the terrors that occurred of what this visit might lead to were overpowering, and 

she fancied herself on the point of fainting away.” (AUSTEN, 2006, p. 617). 
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A simples presença de Henry Crawford em sua casa a faz ficar a ponto de passar mal. 

Devemos ressaltar a importância que o narrador dá ao fato de sua família o ter conhecido 

apenas como “amigo de William”. É certo afirmar que Fanny já enfrentava forte pressão do 

lado nobre da família em função do benefício financeiro, no entanto, para ela própria seria 

desastroso se o lado pobre da família soubesse que ela estava sendo cortejada por um homem 

de fortuna. Essa percepção está claramente expressa através do sentimento de terror que teve 

diante da mera tarefa de introduzi-lo a família. Este fato serve para notarmos que, apesar de o 

intento do plano de Sir Thomas e a incrível sincronia de Henry para a visita, o ideal das 

intenções de ambos não surtiram efeito. 

A visita de Crawford foi breve e teve, a despeito de tudo, alguma ação sobre Fanny. 

Ele passeou com ela e as irmãs, e deu a entender que, se ela assim quisesse, ele daria abrigo 

inclusive a sua irmã, Susan, a quem tanto se afeiçoara no tempo em que permanecera na casa. 

Mas o sr. Crawford finalmente partiu para Londres e devemos lembrar, também, que William 

já se encontrava longe no mar, ele não era mais uma influência para Henry. O que ocorre 

depois é o que já relatamos anteriormente: uma carta chega a Fanny tratando de forma velada 

sobre a indecência de Maria e Henry Crawford. 

O relato da relação entre os dois serviu, antes de tudo, para que Fanny pudesse 

reafirmar seus sentimentos de aversão em relação ao sr. Crawford e diminuir o peso da 

pressão exercida por Sir Thomas. Mas, além disso, serviu para que todos o pudessem ver 

como ela o via, livrando-a de todo o julgamento pelas recusas feitas anteriormente. Fanny, 

então, retorna para Mansfield Park e isso nos leva para o tópico final, no qual o verdadeiro 

amor dela se revela. 

Assim, esta parte de nosso trabalho verifica o esforço monumental do desejo amoroso 

real e desajeitado do sr. Crawford, que apesar de almejar, inicialmente, apenas brincar com os 

sentimentos de Fanny, encontra-se ele próprio preso na armadilha que armara para Fanny. 

Todo o seu esforço amoroso fora lentamente assujeitado pela resiliência e força de caráter da 

moça a quem cortejava. Nem mesmo sua criatividade e artimanhas, ou toda a sua fortuna 

foram suficientes para cativar Fanny Price, nem, tampouco, causar-lhe o mínimo de respeito e 

admiração. É, portanto, neste tópico seguinte que veremos onde reside toda a consideração e 

apreço de Fanny e a razão pela qual a moça resistiu tão bravamente a todo o esforço de 

Crawford. 

 

4.5 O AMOR INVISÍVEL: FANNY E EDMUND 

 



85 

 

Neste último tópico abordaremos a relação amorosa entre os primos Fanny e Edmund, 

e, para tanto, seria extremamente tedioso e maçante para ambos, escritor e leitor, repassar 

todas as situações quando, em verdade, não correspondem exatamente ao que buscamos: o 

amor Eros. O amor que Edmund dedica a Fanny durante todo o romance não possui intento 

erótico, é um amor benevolente e fraternal. De igual forma, o amor que Fanny desenvolve por 

Edmund é platônico, impossível de se realizar, e se mostra dessa forma desde os pensamentos 

íntimos da personagem como através das situações da narrativa. 

A fim de comprovar estas afirmações, vamos mencionar apenas algumas passagens 

que ratifiquem isso de forma breve, a propósito apenas de sustentar nosso ponto de vista. 

Desse modo devemos relatar primeiro o que se dispõe sobre Edmund. O rapaz via certa 

urgência em buscar um relacionamento amoroso mediante a eminente ordenação. Mesmo com 

o grande carinho pela prima ele tem como primeira opção Mary Crawford. Edmund dedicou o 

ímpeto do amor Eros apenas à srta. Crawford, quando ele descobre, ou assume, as 

incompatibilidades que há entre eles e a decepção com o comportamento de Mary, fato que o 

deixa perplexo e decepcionado, voltando-se nesse momento para a prima. 

Fanny, por outro lado, é o que traduz perfeitamente o título que demos a este 

subtópico. Ela admira Edmund desde o primeiro contato que tiveram, mas nunca se insinuou 

de qualquer maneira, ele sempre fora atencioso com suas necessidades e sempre a protegeu da 

sra. Norris. Quando a moça está desolada no novo ambiente (assim que chega a Mansfield 

Park) é apenas ele que nota a razão de sua angustia e a provê o necessário para se acalmar: 

 

– Minha querida priminha – ele disse com toda a delicadeza e doçura de uma 

excelente pessoa –, o que aconteceu? E, sentando-se ao lado, muito se 

esforçou para superar a vergonha dela por ser assim surpreendida, e 

convenceu-a a falar com franqueza. Sentia-se mal? Alguém se zangara com 

ela? Brigara com Maria e Julia? Ficara confusa com alguma coisa na lição 

que ele pudesse explicar? Enfim haveria alguma coisa que pudesse obter ou 

fazer por ela? [...]111 (AUSTEN, 2012b, p. 23). 

  

Ele se esforçou ao máximo para lhe trazer o bem-estar que ela não conseguia por si só 

alcançar. Fanny estava desamparada e não sabia com quem contar, tudo lhe parecia 

assustador, mas ele estendeu a mão, embora ela, por timidez, tenha demorado a se comunicar 

livremente com o primo, mas finalmente ele consegue descobrir a razão de sua angustia: 

                                                           
111 “‘My dear little cousin,’ said he, with all the gentleness of an excellent nature, ‘what can be the matter?’ And 

sitting down by her, was at great pains to overcome her shame in being so surprised, and persuade her to speak 

openly. ‘Was she ill? or was anybody angry with her? or had she quarrelled with Maria and Julia? or was she 

puzzled about anything in her lesson that he could explain? Did she, in short, want anything he could possibly 

get her, or do for her?” (AUSTEN, 2006, p. 415). 
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“Fanny falava sobre William e ansiava por vê-lo”112 (AUSTEN, 2012b, p. 23). Ela havia 

prometido se comunicar com William, mas até o momento não via como poderia fazer isso, 

então Edmund ao notar o problema diz: “– Se toda a sua dificuldade é essa, eu lhe fornecerei 

papel e todos os demais materiais, e você pode escrever a sua carta sempre que quiser. 

Escrever para William a faria feliz?” e sua imediata resposta foi: “– Sim, muito”113 

(AUSTEN, 2012b, p. 24). Ele foi o primeiro e único a notá-la e a se prontificar a solucionar 

seu problema. 

É a partir daí que ela passa a admirar o primo e consegue encontrar nele a confiança 

necessária para desenvolver seus afetos com todos os demais integrantes da família. São 

momentos assim, durante toda a obra que elevam Edmund para Fanny, mas essa admiração 

inicial é algo mais como amizade que qualquer outra coisa, apenas mais a frente que a 

narrativa mostra uma alteração nos seus sentimentos.  

Com a chegada dos Crawford isso se evidencia em uma sequência de situações que se 

inicia com um presente de Edmund. Ele percebe que o estado frágil de Fanny se dá pela falta 

de exercícios e resolve: “– Fanny deve ter um cavalo – foi a única resposta de Edmund.”114 

(AUSTEN, 2012b, p. 46). Este é o presente que lhe dá após uma série de discussões com a tia 

Norris, que não concordava. A mãe sugeriu aguardar o retorno de Sir Thomas, mas Edmund 

viu urgência e providenciou por si só: “[e]le mesmo tinha três cavalos, mas nenhuma que 

servisse a uma mulher. [...] e ele resolveu trocar por um outro que a prima pudesse 

cavalgar”115 (AUSTEN, 2012b, p. 46). E os sentimentos de Fanny ficam expressos pela voz 

do narrador como se a própria narração projetasse os pensamentos da moça: 

 

Encarava o primo como um exemplo de tudo que era bom e grandioso, e a 

sua gratidão pela generosidade dele era tão intensa que não poderia ser 

descrita por palavras. Seus sentimentos em relação a ele traduziam-se por 

tudo que houvesse de respeito, gratidão, confiança e ternura.116 (AUSTEN, 

2012b, p. 47). 
 

                                                           
112 “It was William whom she talked of most, and wanted most to see.” (AUSTEN, 2006, p. 415). 
113 “‘If that be all your difficulty, I will furnish you with paper and every other material, and you may write your 

letter whenever you choose. Would it make you happy to write to William?’ ‘Yes, very.’” (AUSTEN, 2006, p. 

415). 
114 “‘Fanny must have a horse,’ was Edmund’s only reply.” (AUSTEN, 2006, p. 426). 
115 “He had three horses of his own, but not one that would carry a woman […] he resolved to exchange for one 

that his cousin might ride […].” (AUSTEN, 2006, p. 426). 
116 “She regarded her cousin as an example of everything good and great, as possessing worth which no one but 

herself could ever appreciate, and as entitled to such gratitude from her, as no feelings could be strong enough to 

pay. Her sentiments towards him were compounded of all that was respectful, grateful, confiding, and tender.” 

(AUSTEN, 2006, p. 426-427). 
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Essa admiração crescente que sente por Edmund não possui obstáculos até então, ela, 

portanto, não percebe a direção desses sentimentos até que uma rivalidade aparece e a faz 

notar quais são seus verdadeiros sentimentos, que eles vão além da simples gratidão. Ela 

ainda não havia notado o que sentira até ser confrontada pela srta. Crawford, recém-chegada a 

Mansfield Park. Mary é a grande rival de Fanny, pois assim que chega, com pouco tempo 

consegue se tornar o centro das atenções do rapaz e em uma ocasião menciona a necessidade 

de praticar equitação, fazendo com que Edmund ceda a égua que havia dado a prima para que 

Mary pudesse cavalgar: 

 

[...] Edmund e a srta. Crawford, montados nos respectivos animais, 

cavalgavam lado a lado [...]. Pareceu-lhe um grupo feliz, todos unidos num 

único interesse, animados, sem dúvida alguma, pois se elevava até ela a 

alegria ruidosa daquelas vozes, ruído que não a deixava feliz. Surpreendeu-a 

que Edmund a houvesse esquecido e sentiu uma pontada de dor. Não podia 

despregar os olhos do prado nem evitar observar tudo que ocorria ali.117 

(AUSTEN, 2012b, p. 84). 
 

Edmund, de fato, esquecera de Fanny, ele estava tão envolvido com Mary que foi 

gradualmente esquecendo de devolver a égua para que a prima pudesse praticar sem 

prejuízos, isso nos mostra que o sentimento de Fanny por Edmund é causador de uma dor 

“atópica” (BARTHES, 2003, p. 31-33) pois seu amado Edmund de modo algum sabe que lhe 

causava qualquer mal. Ele, por várias vezes, ia até Fanny para pedir conselhos sobre Mary e 

Fanny se restringia sempre a concordar com Edmund nas percepções que ele próprio tinha da 

srta. Crawford (Cf. AUSTEN, 2012b, p. 79). Este amor doloroso segue por todo o curso da 

narrativa e poderíamos dar muitos outros exemplos, mas queremos apenas evidenciar que, 

para ela, era tão impossível que nem sequer se via como uma concorrente da srta. Crawford. 

Mantém seu sentimento sempre em silêncio e procura ajudar o primo em tudo que for possível 

para que ele obtenha sua felicidade, mesmo à custa da sua própria. 

Até depois da notícia do escândalo da prima e seu pretendente, na angústia que sentia 

na casa dos pais, esperando notícias de Mansfield Park, ela se limita a pensar nas 

possibilidades de realização amorosa: 

 

                                                           
117 “–Edmund and Miss Crawford both on horseback, riding side by side, Dr. and Mrs. Grant, and Mr. Crawford, 

with two or three grooms, standing about and looking on. A happy party it appeared to her–all interested in one 

object–cheerful beyond a doubt, for the sound of merriment ascended even to her. It was a sound which did not 

make her cheerful; she wondered that Edmund should forget her, and felt a pang. She could not turn her eyes 

from the meadow; she could not help watching all that passed.” (AUSTEN, 2006, p. 443). 
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Quais seriam as consequências? A quem não feriria? Quais opiniões 

poderiam não ser influenciadas? De que não se despedaçaria a paz para 

sempre? A própria srta. Crawford, Edmund, mas talvez fosse perigoso seguir 

nesse terreno. Ela limitou-se, ou tentou limitar-se ao simples e indubitável 

mistério familiar que cercaria todos se na verdade ficasse confirmado tratar-

se de uma questão de culpa comprovada e exposição pública.118 (AUSTEN, 

2012b, p. 526-527). 

 

Mesmo com a possiblidade de se entregar aos sentimentos que nessa ocasião tinham 

um vislumbre de realização, ela preferiu tentar manter sua euforia sobre isso em segundo 

plano, pensando somente no sofrimento que poderia passar. Fanny, ao contrário da srta. 

Crawford, é o próprio exemplo da resiliência e altruísmo. Ela leva mais a sério sua 

generosidade pelos sentimentos dos parentes que pelos seus próprios. Ainda assim, é oportuno 

afirmar que é provável que só o faça dessa forma porque sabe que isso a propiciará cair nas 

benesses do primo Edmund. 

De todo modo, o enredo muda este aspecto apenas no capítulo 48, ou seja, no último 

momento da narrativa é que ambos percebem a possibilidade de erotização do outro. Eles 

param de ver tanto a impossibilidade do desejo amoroso se concretizar como a perceber no 

outro a materialização de todos os seus desejos mais profundos. Edmund o faz em oposição 

aos defeitos que percebera em Mary, e Fanny, como era de se esperar, segue na contramão de 

Mary e aguarda o avanço do primo, sempre passiva e resiliente. 

Com todo o incidente de Maria Rushworth e Henry Crawford, a impossibilidade de 

Fanny aceitar seu admirador se torna um fato e um alívio. Edmund, de igual forma, vê-se 

impossibilitado de aceitar uma mulher que “[...] reprovava a descoberta, a revelação, não a 

falta de moral”119 (AUSTEN, 2012b, p. 543-544). A família toda precisava de Fanny de volta 

em Mansfield Park, e ele logo fora buscá-la. É nela que ele despeja suas angústias e lástimas, 

e, através disso, percebe que 

 

Com tanta estima por ela, que sentira por tanto tempo, estima fundada nas 

mais ternas ações de inocência e carinho, acrescida por todas as qualidades 

dignas, o que seria mais natural que a mudança? Amá-la, guiá-la, protegê-la 

como ele vinha fazendo desde que Fanny tinha dez anos, contribuindo em 

tão grande medida para a formação da mente de menina com seus cuidados, 

e o bem-estar que ela sentia dependendo de suas amáveis atenções; tudo isso 

constituía para Edmund um objetivo do mais estreito e singular interesse, 

objetivo mais querido por toda a própria importância que tinha para ela, a 

                                                           
118 “What would be the consequence? Whom would it not injure? Whose views might it not affect? Whose peace 

would it not cut up forever? Miss Crawford, herself–Edmund; but it was dangerous, perhaps, to tread such 

ground. She confined herself, or tried to confine herself, to the simple, indubitable family-misery which must 

envelop all, if it were indeed a matter of certified guilt and public exposure.” (AUSTEN, 2006, p. 639). 
119 “She saw it only as folly, and that folly stamped only by exposure.” (AUSTEN, 2006, p. 646). 
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qual ninguém em Mansfield Park poderia suplantar, o que mais poderia ser 

acrescentado agora, além de que ele aprenderia a referir olhos claros e 

meigos ais escuros ardentes. E por ser íntimo dela, sempre a contar-lhe 

confidências, partilhar os sentimentos naquele estado favorável que resulta 

de uma decepção recente, não se passaria muito tempo para aqueles meigos 

olhos claros adquirirem absoluta proeminência.120 (AUSTEN, 2012b, p. 

562). 

 

Então, Edmund finalmente encontra sua contrapartida feminina, alguém igual e 

diferente, a quem pudesse dedicar-se. Novamente, porém, devemos levantar o fato de ser algo 

irônico, pois quando o narrador adentra em seu íntimo, ele percebe que já a amava desde 

sempre, que já lhe dava proteção e carinho. Fanny fora guiada e instruída por Edmund, moral 

e intelectualmente no curso de toda a narrativa e torna-se a sua contrapartida em perfeição, 

pois diferente de Mary, é uma mulher que possui, além da beleza física, as qualidades morais 

mais ilibadas, haja vista que provém da própria orientação de Edmund.  

Dessa maneira, assim como Edmund é a própria representação do conservadorismo do 

período, Fanny, de igual forma, é a representação do espirito feminino da época: compassiva, 

bonita, recatada, de elevada moral, passiva, inteligente, sensata, etc. Como o anjo da casa, ela 

possuía todas as características para ser objeto de desejo de qualquer homem, dentro de seu 

contexto histórico, de forma que o esforço do sr. Crawford em tentar conquistá-la com tantos 

favores e presentes remete a construção engraçada do seu nome. De acordo com o Macmillan 

English Dictionary, Fanny vem do inglês britânico e é “uma palavra ofensiva para se referir a 

genitália feminina”121 e somando isso ao seu sobrenome, Price, que significa literalmente 

preço, produz uma série de inferências possíveis. Fanny, portanto, era o item de maior valor 

em “Man’s field Park”. 

Com isso, notamos que a preciosidade (no sentido amplo) de Fanny cumpria os 

requisitos de Edmund e da parte dela não havia qualquer condição para a concretização 

amorosa. Eles então se casam e se realizam na construção de uma vida financeira suficiente 

para ambos e a aquisição da propriedade de Thornton Lacey, um ambiente de amor felicidade 

e conveniência. Tudo, assim, acaba como um conto de fadas. A problematização das relações 

amorosas não alcança um desfecho realista. 

                                                           
120 “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 

was there now to add, but that he should learn to prefer soft light eyes to sparkling dark ones.–And being always 

with her, and always talking confidentially, and his feelings exactly in that favourable state which a recent 

disappointment gives, those soft light eyes could not be very long in obtaining the pre-eminence.” (AUSTEN, 

2006, p. 654-655). 
121 “British. Offensive. an offensive word for a woman’s vagina (sex organs)”. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Mansfield Park é um dos grandes romances da Literatura Inglesa e se apresenta em 

grande parte em função do sentimento amoroso. É fato que os acontecimentos que motivariam 

o gênero romance se constroem “em torno de sexo e propriedade, dinheiro e casamento, 

importância social e famílias nucleadas”122 (EAGLETON, 2005, p. 2), mas a autora aproveita-

se disso para explorar as fraquezas de seu próprio construto social. Embora estes aspectos 

aparecem na obra, Jane Austen satiriza muito dos valores atribuído às classes e desdenha do 

valor excessivamente materialistas em torno de sua protagonista. Notamos, essencialmente, 

que o fluxo da obra segue a perspectiva de Fanny, que nega o interesse pelos bens, os luxos e 

o nome da nobreza, optando sempre pelo valor do sentimento amoroso que se reflete 

principalmente nos comportamentos de Edmund e William, as personagens mais queridas da 

moça. 

O tema central não é propriamente o casamento, mas sim a relevância do sentimento 

amoroso em função do destino de suas personagens, no arranjo matrimonial. Isso questiona o 

comportamento moral bem como a insistência de se firmar a partir do contrato social a 

despeito do interesse amoroso. A maioria das personagens se apressa em assumir uma posição 

diante do sentimento e encontra o sofrimento, mais do que a felicidade, como defende 

Giddens (1993) acerca do sentimento amoroso. Jane Austen cria uma sequência complexa de 

eventos que se liga de forma direta ao comportamento, ao sentimento e aos valores das 

personagens, dando espaço para uma trama psicológica muito forte em torno do sentimento 

amoroso. 

É através disso que notamos que o amor Eros encontra uma forma diferente de ser 

representado no romance. Em Mansfield Park ele aparece em duas instâncias: uma 

mercadológica, mais tradicional e relacionada aos arranjos da sociedade gentry, que acaba 

sempre por se perverter em função do dinheiro – tendo, ainda, as vantagens financeiras do 

casamento consideradas a priori; e outra que, apesar de fruto dos mesmos requisitos daquela 

sociedade, não impõe qualquer condição senão a compatibilidade entre os amantes para a 

busca da felicidade na exploração dos desejos de acordo com as determinações do momento 

histórico. 

                                                           
122 […] now these things have to be worked out in terms of sex and property, money and marriage, social 

mobility and nuclear family. Sex and property, one might claim, are the themes of the modern novel from de 

start to finish. 
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Ao remontar a trajetória do relacionamento de Henry Crawford e Maria Bertram, 

percebemos que tanto a frivolidade dele quanto o orgulho dela os impediram de encontrar a 

convergência amorosa: o comportamento de Henry o impediu de cativar Fanny, por quem se 

apaixonou mais tarde, e a teimosia de Maria a fez cair no pior dos lugares dentro de sua 

sociedade, ela traíra o marido e fora desquitada. 

No caso amoroso entre Mary Crawford e Edmund Bertram, há uma persistente 

demanda de adequação de ambos os lados, a moça deseja que ele largue a carreira de 

sacerdote e siga uma profissão mais proeminente, na qual possa fazer fortuna. O jovem 

sacerdote, por outro lado, esperava que a ela diluísse a força de sua personalidade, que 

imaginava ser influência do antigo lar. Ambos desejavam que o outro mudasse para caber em 

seus modelos de ideal, antes de seguir para o aprofundamento da relação amorosa. 

E dentre eles, o mais interessante de todos os casos é a relação de Henry Crawford e 

Fanny Price. Durante toda a narrativa a protagonista não denota qualquer sinal de afeição pelo 

seu admirador, na verdade, ela o despreza no íntimo, por todas as suas ações condenáveis com 

as primas. O sr. Crawford chega a nem mesmo notar a srta. Price, a não ser quando não há 

outras por perto para o seu “divertimento”, mas ao dirigir sua frivolidade a ela seus interesses 

e sentimentos se misturam e ele acaba usando todos os meios mais canalhas ao seu alcance 

para conquistá-la. Ele aparenta realmente se apaixona por ela, mas não consegue se 

desvencilhar de seu caráter típico, aquilo que causa mais aversão em Fanny. O sr. Crawford, 

então, tenta “adquiri-la” por intermédio de Sir Thomas, como quem tenta comprar um item. 

Os dois são tão incompatíveis quanto Mary era com Edmund, e, portanto, não desenvolvem 

um sentimento amoroso mútuo. 

Todos esses relacionamentos remontam a primeira forma de representação do amor 

Eros no romance Mansfield Park, e cada relação apresenta características individuais 

diretamente relacionadas com a essência de cada personagem. Isso revela que, mesmo que o 

curso do amor Eros seja de difícil realização para os amantes, como já apontado em pesquisas 

anteriores, por exemplo, a de Costa (2015), essa dificuldade se dá em ação conjunta com as 

características individuais do amante e do objeto amoroso, que sofre, além disso, grande 

influência de todo o conjunto de normas sociais, nas quais estes sujeitos se inserem, tornando 

suas ações condenáveis ou admiráveis. Isso se torna relevante pelo fato de que os valores de 

uma sociedade tentem a mudar com o tempo, e o que era antes condenável pode tornar-se 

admirável ou vice-versa. 

Além disso, devemos perceber, também, que o percurso da relação amorosa de 

Edmund Bertram e Fanny Price, segue a segunda tendência de representação do amor Eros 
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que descrevemos. A compatibilidade entre os amantes é tudo o que demanda esta relação, 

mas, ainda assim, há certo cinismo no destaque de que esta conformidade é fabricada pelo 

amante. Contudo, essa questão é amenizada se atentarmos para a cultura e o momento 

histórico, pois é possível afirmar que, no contexto dos séculos XVIII e XIX, (momento em 

que se passa a narrativa) o comportamento feminino é induzido pela sociedade patriarcal. 

Através disso, notamos que, o Zeitgeist, o espírito do tempo, influencia diretamente no 

cenário amoroso apresentado, sendo assim, um dos fatores determinantes para a concretização 

amorosa das personagens no romance estudado. Desse modo observamos que o único casal 

em conformidade com os padrões de seu tempo, é Edmund Bertram e Fanny Price, que 

conseguem alcançar a concretização amorosa, enquanto todos os outros encontram 

dificuldade para sua realização, além de consequências e sentimentos negativos como produto 

das frustrações do amor Eros. 
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