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 RESUMO  

 

A presente dissertação tem por objetivo analisar a relação entre o romance Jane Eyre 

(1847), de Charlotte Brontë, e as adaptações cinematográficas de Robert Stevenson 

e Cary Joji Fukunaga, a primeira lançada em 1943 e a segunda, em 2011. Baseando 

nossa análise em Robert Stam (2008) e nos estudos de Linda Hutcheon (2006) sobre 

adaptações de textos literários para outras mídias, o foco deste estudo é a observação 

dos mecanismos adaptativos usados para transpor o romance vitoriano para o cinema 

em dois séculos diferentes. Adaptar um texto implica fazer escolhas e mudanças, o 

que atribui caráter individual à história contada pelo filme. Portanto, analisaremos na 

narrativa elementos que caracterizam o romance de formação no percurso da 

protagonista Jane e as características góticas, dentro dos textos cinematográficos, 

considerando os diferentes contextos e significados atribuídos por cada produção ao 

elaborar suas tramas. 

Palavras-chave: Jane Eyre; adaptação cinematográfica; romance de formação; gótico.  
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  ABSTRACT 

 

The present thesis aims to analyze the relation between Charlotte Brontë’s novel Jane 

Eyre (1847) and Robert Stevenson’s and Cary Joji Fukunaga’s film adaptations of the 

novel, the former released in 1943 and, the latter, in 2011.  

Basing our analysis on Robert Stam’s (2008) and Linda Hutcheon's (2006) studies on 

adaptations of literary texts to other media, the focus of this study is the observation of 

the adaptive mechanisms used to transpose the Victorian romance to the cinema in 

two different centuries. Adapting a text implies making choices and changes, which 

gives an individual character to the story told by the film. Therefore, we will analyze in 

the narrative elements that characterize the Bilgundsroman in the path of the 

protagonist Jane and the gothic characteristics, within the cinematographic texts, 

considering the different contexts and meanings attributed by each production when 

where elaborated their plots. 

 

Keywords: Jane Eyre; film adaptation; Bilgundsroman; gothic. 
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INTRODUÇÃO  

A literatura e o cinema demonstram proximidade em suas formas narrativas e 

suas maneiras de contar uma história. As duas mídias estabelecem relações há 

muitos anos, buscando inspirações entre si para novas criações e aproveitando suas 

semelhanças e diferenças na construção de vários sentidos por meio das 

especificidades de seus códigos.  Além disso, essa relação oportuniza inovações nas 

produções artísticas, possibilitando, por exemplo, diferentes leituras de um mesmo 

texto em várias mídias. 

Desde seu início, a sétima arte encontrou na literatura inspiração para os seus 

filmes. As adaptações cinematográficas de obras literárias estão presentes nos 

grandes clássicos do cinema, nas raízes das produções fílmicas. A aclamada película 

dirigida por George Meliès, Le Voyage dans la Lune (Viagem à Lua), lançada em 1902, 

é um exemplo da adaptação de uma obra literária para o cinema. Baseado no romance 

de Júlio Verne, de 1865, De la Terre à la Lune (Da Terra à Lua), o filme de 1902 

tornou-se referência histórica de obras audiovisuais, demonstrando as possibilidades 

de criação na transposição de um texto literário para outra mídia.   

Na atualidade, filmes que se baseiam em livros, best-sellers e clássicos da 

literatura, são bastante comuns. Já no meio do século XX, Bluestone (1961, p. 3) 

apontou que um terço dos filmes produzidos nos estúdios da RKO, Paramount e 

Universal eram adaptações de romances. O interesse do cinema em produzir roteiros 

inspirados em livros se materializa em adaptações mais semelhantes ao texto 

adaptado até livres interpretações da obra original. Segundo Linda Hutcheon (2006, 

p.4-5), parte do sucesso das adaptações advém da ideia do público de que essas 

produções tendem a ter um padrão elevado de qualidade. Outro fator, afirma a autora, 

está no desejo de rever em outra mídia a narrativa do romance que já é familiar.  

Assim, aclamados romances de escritores como Cervantes, Flaubert e 

Dostoievski, já foram adaptados para o cinema, sendo capazes de gerar o 

reconhecimento no público por suas narrativas. Além disso, vários contos de Edgar 

Allan Poe e escritores modernos como Henry James, Franz Kafka e Ernest 

Hemingway ganharam vida na tela do cinema. É frequente, ainda, a aparição de 

Blockbusters baseados em best-sellers e livros de fantasia, muitos deles destinados 

ao público infanto-juvenil, como as franquias Senhor dos Anéis, Harry Potter e Jogos 

Vorazes.  
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Podemos, ainda, afirmar que, nos dias de hoje, a relação entre cinema e 

literatura estreitou-se ainda mais, já que a procura pelo texto de partida de 

determinado meio, sendo o filme ou o livro, aumenta consideravelmente com as 

adaptações, como são os casos dos best-sellers.  

No entanto, apesar de estar bastante presente na formação artística do cinema, 

discute-se muito a respeito do valor de uma adaptação cinematográfica. Uma visão 

discriminatória, ainda, pode ser encontrada na crítica à adaptação fílmica de romances 

(STAM, 2008, p.20), já que para muitos a literatura possui um valor maior em relação 

ao cinema. Critica-se a falta de fidelidade e até mesmo a capacidade na transposição 

do texto literário para a mídia fílmica. O que não se percebe, no entanto, é que o 

cinema e a literatura, apesar de próximos, possuem linguagens específicas à sua 

composição como arte. Assim, o valor visual e sincrético do filme permite determinada 

expressão do texto que se difere da forma literária e de sua produção e exposição. 

Como afirma Robert Stam: 

 

Na realidade podemos questionar até mesmo se a fidelidade estrita é 
possível. Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à 
mudança do meio de comunicação. A passagem de um meio unicamente 
verbal como o romance para um meio multifacetado como o filme, que pode 
jogar não somente com as palavras (escritas e faladas), mas ainda com 
música, efeitos sonoros e imagens fotográficas animadas, explica a pouca 
probabilidade de uma fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar até mesmo 
de indesejável (STAM, 2008, p. 20). 

 

Estudiosos como Robert Stam e Linda Hutcheon abordam a questão de 

intertextualidade e originalidade ou não em adaptações cinematográficas. Em seus 

fundamentos teóricos estão inseridas as ideias de Bakhtin (1979) e Kristeva (1974) 

acerca do dialogismo e intertextualidade do texto, como também o conceito de 

transtextualidade proposto por Gérard Genette (2010). Muitos são os estudos 

encontrados sobre a transposição de grandes clássicos da literatura para o cinema.  

Ao se analisar a adaptação cinematográfica de uma obra literária deve-se 

observar como os textos dialogam entre si, criando variedades de interpretação e 

produção. Somos capazes de dizer que a literatura e o cinema possuem pontos de 

contato como a estrutura narrativa, a impressão de realidade e a verossimilhança, que 

propicia ao leitor a assimilação das histórias presentes nos textos como reconhecíveis 

e possíveis, mesmo que distantes no tempo e no espaço. Estabelecendo essa 

relação, conseguimos analisar em uma adaptação cinematográfica a forma em que a 
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estrutura narrativa é apresentada em comparação ao texto em que se baseia: de 

maneira linear, com planos sequenciados que seguem um fio condutor, no qual 

introduzem um ambiente e personagens, um conflito e a resolução dele, por exemplo; 

ou em uma sequência não-linear, repleta de flashbacks com planos justapostos em 

tempo e espaço diferentes, capaz de inserir uma dimensão psicológica no filme. É 

possível observar, também, a impressão de realidade pretendida por meio dos 

enquadramentos escolhidos e do processo de montagem aplicado na adaptação.  

Um filme que tem como texto inspirador um clássico literário pode oferecer 

novas perspectivas sobre um objeto estudado por muitos críticos e pesquisadores, 

como é o caso do romance Jane Eyre (1847), que por ser considerado um cânone da 

literatura inglesa, teve diversos aspectos de seu texto analisados. Dentre outros, 

temas de constante estudo são a posição da mulher na sociedade inglesa vitoriana, a 

busca pela individualidade e o discurso religioso, os quais acabam por ganhar 

diferentes enfoques no novo meio em que o texto é adaptado. A transposição 

audiovisual de uma narrativa literária é composta por cenas e sequências e possui 

material riquíssimo de análise. É possível observar as escolhas feitas por um 

diretor/roteirista na adaptação do texto literário para o cinema e isso pode proporcionar 

um novo olhar sobre a obra literária. 

A influência do cinema hollywoodiano e a presença do inglês como língua 

global cultiva o gosto pelos filmes em língua inglesa. As obras literárias de grandes 

escritores ingleses inspiraram e inspiram outros autores pelo mundo ocidental. Não é 

estranho o gosto do público por obras estrangeiras que influenciaram as mais diversas 

produções artísticas. Os clássicos da literatura inglesa compostos por escritores como 

Shakespeare (Romeu e Julieta), Defoe (Robinson Crusoé) e Dickens (Oliver Twist)  

possuem reconhecimento global de sua importância; além disso, a voz feminina 

dentro da literatura clássica é percebida em escritoras inglesas do século XIX e XX 

como, por exemplo, Jane Austen (Orgulho e Preconceito), as Irmãs Brontë (Jane Eyre 

e Morro dos Ventos Uivantes) e Virginia Woolf (Mrs Dalloway), que fizeram sucesso 

com suas narrativas críticas e reflexivas sobre a sociedade e sua visão sobre a mulher 

em suas épocas. Muitas obras dos referidos autores foram transportadas para o 

cinema em adaptações integrais das narrativas ou como fontes temáticas para um 

novo discurso fílmico. Podemos citar o filme Orgulho e Preconceito (2005), indicado 
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ao Oscar em quatro categorias1, e a releitura de Robinson Crusoé (1719) em Náufrago 

(2001) que transportou a narrativa para os dias atuais. Com a grande variedade de 

adaptações, nota-se que o imaginário do espectador está repleto de manifestações 

transmitidas pelos clássicos da literatura inglesa. 

Entendendo que a intertextualidade se manifesta intensamente nas produções 

artísticas da atualidade, e que, como observado anteriormente, a relação 

intermidiática entre o cinema a e a literatura gera produtos artísticos de grande 

repercussão, propõe-se, neste trabalho, analisar comparativamente duas 

transposições de um texto literário para o cinema.  

O corpus escolhido, o romance Jane Eyre, já foi adaptado inúmeras vezes para 

a grande tela. Existem aproximadamente vinte e sete produções baseadas na obra 

entre filmes, séries televisivas e novelas, alguns dos filmes oriundos de diferentes 

países como Índia e México2. De acordo com o IMDB (The Internet Movie Database) 

a adaptação mais antiga é de 1910, dirigida por Theodore Marston. O filme é um curta 

metragem americano do cinema mudo, considerado um filme perdido, pois não foi 

encontrado em nenhum arquivo de estúdios ou coleções particulares e não existem 

muitas informações sobre a produção. Pode-se notar o interesse na adaptação 

cinematográfica do texto literário de Jane Eyre desde as primeiras décadas do cinema, 

já que outras produções do mesmo gênero se sucederam em 1914, 1915 e 1918 e 

seguiram sendo produzidas ao longo do século XX até o atual século.  

 As diversas adaptações cinematográficas de Jane Eyre possibilitam um vasto 

campo de análise, entretanto, em nosso trabalho delimitaremos o foco ao estudo dos 

filmes lançados em 1943 e 2011. A partir da ideia de que estas duas adaptações 

podem proporcionar perspectivas diferenciadas da obra transposta para o cinema 

devido às diferentes datas de produção e a maneira como se utilizam do texto de 

Brontë, busca-se na comparação dos dois filmes elementos que caracterizem a 

interpretação da obra proveniente de seus respectivos séculos. 

O filme Jane Eyre, de 1943, dirigido por Robert Stevenson e escrito por John 

Houseman, Aldous Huxley e o próprio Stevenson, apresenta particularidades em sua 

trama que estabelecem uma nova perspectiva sobre o percurso da história de Jane. 

Sem buscar semelhança ao texto anterior, ao hipotexto, a adaptação de Stevenson 

                                                             
1 O filme recebeu indicações ao Oscar de melhor atriz, melhor figurino, melhor trilha sonora original e 
melhor direção de arte.  
2Sangdil (1952) e Ardiente secreto (1978). 
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adiciona elementos novos à fábula e guia a narrativa por um caminho próprio, 

apresentando alguns elementos do cinema clássico hollywoodiano do século XX, 

como a narrativa linear e de fácil entendimento, repleta dos tons sombrios e da forte 

estética gótica do romance.  

Em 2011, por sua vez, foi lançado pela Focus Features, em parceria com a 

BBC Films, uma nova releitura do romance Jane Eyre, de Brontë. A adaptação foi 

dirigida por Cary Joji Fukunaga e o roteiro escrito por Moira Buffini. Sem grandes 

alterações, o texto cinematográfico de 2011 transpõe a história da heroína Jane Eyre 

para uma outra linguagem com enfoques no suspense e na fábula romântica. 

Utilizando de vários recursos para tornar a antiga trama mais atraente para um novo 

público, Fukunaga explora as características do gótico no texto do século XIX em seu 

filme; a trama, contudo, mantém-se bem próxima do texto-fonte.  

Como assinalamos anteriormente, o objetivo deste trabalho é examinar as 

adaptações cinematográficas do romance Jane Eyre, de 1943 e de 2011, destacando 

os procedimentos utilizados pelos diretores, bem como modificações, acréscimos ou 

exclusões de trechos ou personagens na narrativa. Propõe-se, desta forma, um 

estudo comparativo entre o texto de Charlotte Brontë e as transposições 

cinematográficas. Será analisada, sobretudo, a construção da heroína segundo a ideia 

do romance de formação – Bildungsroman, e as inclinações as características do 

gótico na narrativa fílmica. 

Considerado um clássico da literatura inglesa, Jane Eyre foi alvo de 

aclamações e críticas em seu tempo.  Para muitos, o romance trata de uma visão 

problemática de como as mulheres deveriam se comportar e agir. Com um espírito de 

rebeldia, a protagonista Jane Eyre exigia igualdade em uma época em que isso não 

era concebível. É notável que os problemas relacionados à posição da mulher e à 

discriminação por causa da classe econômica no século XIX abordados na obra ainda 

sejam de interesse de um público do século XXI. Jane Eyre provoca questionamentos 

sobre liberdade, emancipação e igualdade dos sexos, assuntos que ainda hoje são 

discutidos em nossa sociedade.    

Segundo Ítalo Calvino, “um clássico é um livro que nunca terminou de dizer o 

que tinha para dizer” (CALVINO, 2007, p.11) e, indo além, o autor afirma: 

 

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo 
as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços 
que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais 
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simplesmente na linguagem ou nos costumes) (CALVINO, 2007, p. 
11).  
 

A partir desta ideia de clássicos, podemos observar que Jane Eyre contém 

peculiaridades em sua narrativa como os elementos góticos, o simbolismo na escrita 

e as fortes críticas sociais que continuam a despertar curiosidade por sua forma e 

composição, exibindo características novas, em novas leituras, ou releituras, de seu 

enredo. Isto explicita a grande quantidade de adaptações cinematográficas e 

televisivas do romance.  

Por entendermos que a tradução de um texto para outro idioma está sujeita a 

interpretações do tradutor, optamos por fazer análise dos textos com base no idioma 

original do romance Jane Eyre. A edição que será utilizada pertence à editora Dover 

Publications e foi publicada em 2002. O enredo da obra tem como foco a história de 

Jane Eyre, uma governanta que, após uma infância triste e enclausurada em uma 

escola para meninas, consegue um emprego na remota região de Thornfield Hall. O 

novo patrão de Jane, Mr. Rochester, é um homem enigmático que guarda um grande 

segredo. A narrativa é composta por elementos góticos, que criam uma atmosfera 

misteriosa sobre a casa e seus aposentos. Destacamos esses elementos nas 

produções cinematográficas de 1943 e 2011 que inseriram, em seus cenários, a 

estética gótica do texto. A personagem Jane vive seus conflitos interiores nesse lugar. 

Em Thornfield, ela apaixona-se por seu patrão e descobre sua vivacidade e desejos 

reprimidos. Em um jogo de suspense e reflexões, a trama constrói-se em torno do 

segredo de Rochester e da formação do caráter de Jane Eyre desde sua infância até 

a maturidade.   

Escrita no período vitoriano, a narrativa é carregada de tensões sobre o papel 

da mulher na sociedade e o autoconhecimento, tendo sido estudada sob as mais 

variadas perspectivas. Dentre elas, a questão feminista, que apesar de não ser o foco 

de nossa análise, é muito estudada e abordada nos ensaios de Adrien Rich, ("Jane 

Eyre: The Temptations of a Motherless Woman"), Helen Moglen ("The Creation of a 

Feminist Myth"). Sandra Gilbert e Susan Guber, no livro Mad Woman in the Attic 

(1979), examinam as obras de várias autoras femininas a partir de uma perspectiva 

feminista, tais como: Emily Brontë, Charlotte Brontë, Jane Austen, Elizabeth Barret 

Browning, entre outras. 
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Jane Eyre classifica-se como um romance de formação - Bildungsroman (LIMA, 

2013, p.14), porém o desenvolvimento da personagem difere do comportamento 

esperado para uma mulher do século XIX. A personagem criada por Brontë demonstra 

um novo tipo de comportamento feminino. Fugindo do estereótipo frágil, frívolo e 

instável das personagens femininas vitorianas, Jane Eyre possui uma mente criativa 

e vivaz, que busca a realização pessoal e o reconhecimento de sua identidade. 

Lutando pela própria independência em um universo predominantemente masculino, 

sua personalidade aproxima-se de valores semelhantes ao do leitor atual da obra. Se 

antes, para muitos, o livro era ousado e rude, hoje, a história de Jane Eyre faz o público 

identifica-se com ela. 

Apesar de despertar uma identificação em seus leitores do século XXI, existem 

algumas lacunas socioculturais e temporais que podem ser observadas em Jane Eyre, 

já que a realidade retratada pertence ao século XIX. O confronto com o diferente 

contexto temporal possibilita novas leituras e interpretações da narrativa. Ao ser 

adaptado para o cinema, o romance ganha novos olhares, mesmo em uma releitura 

que busca similaridade ao hipotexto, na terminologia de Genette. O trabalho de 

compreender os aspectos culturais e as intertextualidades do próprio texto original são 

interpretadas segundo a visão do adaptador. 

Os diretores Stevenson e Fukunaga assumiram o desafio de transportar Jane 

Eyre para o cinema. Em suas transposições, muitos aspectos do romance foram 

recriados, buscando-se uma maior aproximação com o público de suas respectivas 

épocas.  A linguagem cinematográfica, tanto de Stevenson quanto de Fukunaga, 

aborda a mesma temática do romance, mas em uma trama com especificidades da 

sétima arte. 

Este trabalho visa o estudo de aspectos como a voz narrativa, as personagens, 

as características do romance de formação - Bildungsroman, os elementos da 

literatura gótica e o desfecho da obra na transposição do texto escrito para o texto 

cinematográfico. Comparando o romance Jane Eyre com as adaptações de 1943 e 

2011, pretendemos apontar como o produto estético fílmico tem um conteúdo inovador 

e de qualidade. 

Para melhor esclarecer a motivação deste trabalho, no capítulo 1 optamos por 

expor um panorama geral da obra Jane Eyre de Charlotte Brontë, focando as críticas 

à obra em seu tempo e contextualizando, ainda, o período vitoriano em que o romance 
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está inserido. Discute-se brevemente a estética gótica no século XIX e o romance de 

formação, temas que nortearão nossa análise comparada do texto fílmico.   

 No capítulo 2, o foco é a relação entre cinema e literatura. Introduzir-se-á 

questões acerca das adaptações cinematográficas e suas recepções pela crítica ao 

longo dos anos, além da participação histórica da literatura como inspiração para o 

conteúdo cinematográfico. Serão abordados assuntos pertinentes à teoria do cinema 

e os estudos sobre a linguagem cinematográfica de Marcel Martin e Gérard Betton. 

No que se refere ao estudo específico das adaptações, o capítulo destacará as teorias 

de Robert Stam e Linda Hutcheon sobre o tema.  

Por fim, no capítulo 3 deste trabalho, observaremos como os realizadores das 

adaptações cinematográfica, de 1943 e 2011, construíram a personagem Jane de 

acordo com as características do Bildungsroman, e como eles se utilizaram dos 

elementos de característica gótica em suas produções.  
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1. JANE EYRE DE CHARLOTTE BRONTË  

Virginia Woolf, em seu livro de ensaios The common reader (1925), dedica um 

capítulo a Jane Eyre e Wuthering Heights, destacando a escrita simples, mas poética, 

das irmãs Charlotte e Emily Brontë. Apesar de fazer duras críticas a Charlotte Brontë 

sobre a indignação pessoal da escritora ser transposta para a personagem do seu 

romance, Woolf afirma que a autora faz parte de uma qualidade de escritores 

passionais que expõem a intensidade particular com que veem o mundo na escrita: 

 
There is in them some untamed ferocity perpetually at war with the 
accepted order of things which makes them desire to create instantly 
rather than to observe patiently. This very ardour, rejecting half shades 
and other minor impediments, wings its way past the daily conduct of 
ordinary people and allies itself with their more inarticulate passions. It 
makes them poets, or, if they choose to write in prose, intolerant of its 
restrictions3. (WOOLF, 1925, on-line).  
 

Segundo Woolf (1925), Charlotte Brontë guia o leitor por toda a narrativa de 

Jane Eyre, não abrindo espaço para nenhuma negligência dos acontecimentos do 

enredo, revelando, em cada página, a força de seus pensamentos e impressões sobre 

o que a rodeia. Para Virgina Woolf: 

 

The writer has us by the hand, forces us along her road, makes us see 
what she sees, never leaves us for a moment or allows us to forget 
her. At the end we are steeped through and through with the genius, 
the vehemence, the indignation of Charlotte Brontë. Remarkable faces, 
figures of strong outline and gnarled feature have flashed upon us in 
passing; but it is through her eyes that we have seen them4. (WOOLF, 
1925, on-line). 
 

Longe de querer resolver os problemas da humanidade, Brontë transmite em 

sua escrita toda a sua experiência sobre a vida de uma mulher responsável pela 

própria subsistência em uma sociedade vitoriana repressiva. Vida, esta, de poucas 

grandezas e muitas limitações. Brontë escrevia com base em suas experiências como 

                                                             
3 Há neles alguma ferocidade indomável perpetuamente em guerra com a ordem aceita das coisas que 
os faz desejar criar instantaneamente, em vez de observar pacientemente. Esse mesmo ardor, 
rejeitando meias sombras e outros impedimentos menores, passa pelo comportamento cotidiano das 
pessoas comuns e se alia a suas paixões mais desarticuladas. Isso os torna poetas, ou, se eles 
escolherem escrever em prosa, intolerantes a suas restrições (Tradução nossa). 
4 A escritora nos segura pela mão, nos obrigando a seguir seu caminho, nos fazendo ver o que ela vê, 
nunca nos deixa por um momento ou nos permite esquecê-la. No final, estamos mergulhados no gênio, 
na veemência, na indignação de Charlotte Brontë. Rostos notáveis, figuras de contorno forte e feições 
retorcidas brilharam sobre nós ao passar; mas é através dos seus olhos que os vemos (Tradução 
nossa). 
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professora e governanta, expondo o mundo dos serviçais ingleses do século XIX e 

criticando as proibições sociais impostas em seu tempo.  

Hugh Walker, em seu livro The Literature of the Victorian Era, dedica várias 

páginas às irmãs Brontë. Especificamente sobre Charlotte Brontë, Walker expõe que, 

apesar da vida de relações sociais limitadas, “Her realm was all irradiated by the light 

of a vivid imagination5[...]” (WALKER, 1921, p. 714). Complementa, ainda, que sua 

criatividade estava presa “[...]only upon what she herself had seen and heard and 

known; she could not create out of airy nothing6” (WALKER, 1921, p. 715). Walker 

afirma que Charlotte Brontë conseguiu desvendar as complexidades das emoções 

humanas mesmo com seu conhecimento restrito da realidade, o que, para o autor, já 

permite caracterizá-la como dona de uma mente genial: 

 
[…] for her knowledge of reality was probably the most limited that has 
ever sufficed for a great genius […]. It is the special glory of Charlotte 
Brontë that out of her extremely limited material she made a novel at 
once intensely romantic and profoundly real […]. The passions of 
humanity, she knew, were capable of creating both the worlds of 
heaven and hell. Though she could only look through the windows, she 
had a light within which made the glance a revelation7. (WALKER, 
1921, p. 715). 

 

Diferente de escritores vitorianos como Dickens e Thackeray - este a quem é 

dedicada a segunda edição de Jane Eyre - Charlotte Brontë não escrevia sobre o 

cotidiano ou as classes sociais. Suas obras não retratavam a vida de clérigos ou 

prostitutas, mas seus olhos se dirigiam ao interior das casas e das escolas, ao íntimo 

das pessoas. Em Victorian Novelist: Essays in Reavaluation (1934), David Cecil 

destaca o seguinte sobre os romances de Brontë:  

 
Her range is confined to the inner life, the private passions. Her books 
are before all things the record of a personal vision.[…] Her books are 
not about men like Dickens’, nor about man like Thackeray’s, but about 
an individual man. With her the hero or more frequently the heroine for 
the first-time steps forward and takes a dominating position on the 

                                                             
5 Sua temática era toda irradiada pela luz de uma imaginação viva (Tradução nossa). 
6 Somente sobre aquilo que ela própria havia visto e ouvido e conhecido; ela não conseguia criar algo 
do nada (Tradução nossa). 
7 Seu conhecimento da realidade era provavelmente o mais limitado que bastou a um grande gênio. 
[...] É a glória especial de Charlotte Brontë que, de um conteúdo extremamente limitado, ela criou um 
romance ao mesmo tempo intensamente romântico e profundamente real. [...] Ela sabia que as paixões 
do ser humano eram capazes de criar ambos os mundos do céu e do inferno. Apesar de ela somente 
poder olhar pelas janelas, ela tinha uma luz interior que tornava o brilho algo real” (Tradução nossa). 
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stage; and the story is presented, not through the eyes of impersonal 
truth, but openly through her own8 (CECIL, 1934, p.110-111).  
 

A escritora de Jane Eyre viveu em uma sociedade muito distante e diferente 

daquela vivenciada pelo leitor do século XXI. O contexto vitoriano presenciado pela 

autora é retratado na história do referido romance e influencia as atitudes das 

personagens principais.  

A era vitoriana datada de 1837 a 1901, foi marcada pela restauração do 

prestigio da Coroa Inglesa, com a sucessão da jovem Vitória ao trono de seu tio 

George IV. Apesar de estar vinculado a termos como “recato” e “repressão”, o longo 

reinado da rainha Vitória foi uma época complexa de grande expansão do poder, das 

finanças e da cultura Inglesa. Entre as mudanças ocorridas na sociedade britânica do 

século XIX está o grande desenvolvimento industrial, o fortalecimento do sistema 

colonialista, além das rígidas convenções sociais aplicadas. 

A revolução industrial, que transformou o sistema econômico da Inglaterra entre 

o final do século XVIII e 1840, teve sua repercussão sentida de maneira inconfundível 

apenas depois deste ano (HOBSBAWM, 2004, p.49). O crescimento econômico do 

país era refletido nos altos índices populacionais e no desenvolvimento das áreas 

urbanas. No início do século XIX, a paisagem de Londres, por exemplo, já havia 

adquirido novos aspectos com as estações ferroviárias, as indústrias e as galerias 

comerciais.  

Concomitantemente ao desenvolvimento das cidades inglesas, o surgimento 

de problemas sociais se intensificou. A superpopulação e a falta de condições 

sanitárias adequadas trouxeram muitas doenças; a expansão urbana salientou ainda 

mais a distância entre ricos e pobres. Peter Gay, em A educação dos sentidos (1988), 

observa que o início do século XIX se caracterizou como uma era de agitações e 

expectativas e, que para os pobres, “trazia mais agitações do que expectativas; [..] 

eram testemunhas de que a crueldade e a indiferença não haviam desaparecido do 

mundo. Milhares de pessoas continuavam a viver em condições de miséria e 

imundícia extrema” (GAY, 1988, p.42).    

                                                             
8 Seu alcance estava confinado à vida interior, às paixões privada. Seus livros são acima de tudo o 
registro de uma vida pessoal. [...] Seus livros não são sobre os homens como em Dickens, nem sobre 
o homem em Thackeray, mas um homem individual. Com ela o herói, ou mais frequentemente a 
heroína, se impõe e toma uma posição dominante na cena; e a história é apresentada não pelos olhos 
da verdade impessoal, mas abertamente pelos dela própria (Tradução nossa).   
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Durante o reinado da rainha Vitória, o capitalismo se afirmou como o novo modo 

de produção vigente e a burguesia consolidou o seu poder. Segundo Hobsbawn: 

 
Foi somente na década de 1830 que a literatura e as artes começaram 
a ser abertamente obsedadas pela ascensão da sociedade capitalista, 
por um mundo no qual todos os laços sociais se desintegravam exceto 
os laços entre o ouro e o papel-moeda (HOBSBAWM, 2004, p.49). 

 
A ascensão da burguesia no cenário econômico e social inglês e o contínuo 

desenvolvimento das ciências e tecnologias despertaram um sentimento duplo de 

grandes esperanças para um futuro promissor e de ansiedade para o desconhecido. 

Peter Gay (1988) comenta as diferentes percepções que a sociedade vitoriana 

apresentava sobre o progresso: 

 
Essas grandes turbulências constituíam uma presença constante nas 
mentes do século XIX, gerando sonhos plenos de esperança ou 
verdadeiros pesadelos, o que levava os otimistas a predizer o triunfo 
da ciência, a liberação feminina ou a renovação da cultura, enquanto 
os pessimistas eram levados a prever a ruína das religiões, a 
subversão da vida familiar ou a corrupção da ordem (GAY, 1988, p. 
44). 
 

Em um meio tão propenso a descobertas e inovações, um rígido moralismo foi 

empregado como precursor da ordem e protetor de antigos valores como o patriarcado 

e a religiosidade. Segundo Moran (2006), os valores vitorianos estavam na “stability, 

tradition, authority and grandeur in public life9” (MORAN, p.1). A família real era um 

exemplo do ideal da vida doméstica e influenciava a maneira como as classes alta e 

média deveriam se comportar, simbolizando os valores que centralizavam a 

sociedade inglesa do século XIX: 

 
[…] so it is fitting that their culture is symbolically allied with the 
hereditary monarch, head of the most powerful nation of the day. 
Additionally, the strong identification with the Queen, who consciously 
portrayed herself as wife, mother and grieving widow, reminds us that 
Victorians imagined their society as a harmonious “family”, sustained 
by decency and sympathy, by duty and respect10 (MORAN,2006, p.1). 
 

                                                             
9 Estabilidade, tradição, autoridade e grandeza na vida pública (Tradução nossa).  
10 Então é apropriado que sua cultura é simbolicamente associada à monarca sucessora, cabeça da 
maior nação da época. Adicionalmente, a forte identificação com a Rainha, que conscientemente se 
retratava como esposa, mãe e viúva enlutada, nos lembra que os Vitorianos imaginavam sua sociedade 
como uma harmoniosa família, mantida pela decência e simpatia, pelo dever e respeito (Tradução 
nossa). 
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As relações sociais desse período eram baseadas em um código de etiqueta 

muito formal que deveria estar de acordo com a classe de determinado grupo. Para 

os vitorianos, cada classe vivia separada e mantinha diferentes costumes sociais, 

desde a prática religiosa, a corte, as nomenclaturas, até as horas das refeições: 

“Victorians believed that each class had its own standards, and people were expected 

to conform to the rules for their class. It was wrong, people thought, to behave like 

someone from a class above—or below—your own11” (MITCHELL, 2009, p.17-18).  

Apesar da forte crença dos vitorianos na divisão das classes sociais, na religião 

e nos valores morais, o desenvolvimento científico e as rápidas mudanças culturais 

causavam inquietações. Moran (2006) demonstra que no período inicial da cultura 

vitoriana, aproximadamente entre 1837 e 1850, “fear of social unrest and economic 

instability appeared in public discourse12” (MORAN,2006, p.2). A autora comenta, 

também, que “Early victorian culture, […] energetically embraced even forced- 

changes, but, equally energetically, struggled to maintain a stable consensus about 

individual and communal purpose13” (MORAN, 2006, p.2). Assim, com a presença do 

progresso tecnológico e da mobilidade nas camadas sociais, sentiu-se a necessidade 

de separar os espaços públicos dos privados como forma de proteger e equilibrar a 

sociedade. Como afirma Monteiro: 

 
Nessa época, com efeito, o questionamento religioso de par com um 
processo evolutivo indiferente aos anseios sociais suscitou a 
necessidade de se buscar um ponto de equilíbrio entre o público e o 
privado, uma base que refletisse solidez e estabilidade. Esta base, 
naturalmente, era o lar, e como seu representante elegeu-se alguém 
com as qualidades de guardião da moral e da castidade. A exigência 
de um anjo do lar fez nascer a mulher vitoriana (MONTEIRO, 1998, 
p.61).  
 

As mulheres do período vitoriano tinham seu papel social definido como 

guardiãs da moral e da castidade, ou melhor, eram consideradas um apêndice do 

homem. A harmonia da vida doméstica dependia do decoro e da boa educação da 

                                                             
11 Os vitorianos acreditavam que cada classe tinha seus próprios padrões, e as pessoas deveriam estar 
de acordo com as regras de sua classe. As pessoas pensavam que era errado se comportar como 
alguém de uma classe superior – ou inferior – à sua (Tradução nossa).  
12 O medo da agitação social e da agitação econômica apareciam no discurso público (Tradução 
nossa).  
13 A cultura vitoriana em seus tempos iniciais energicamente abraçou até mudanças forçadas. Mas, 
igualmente de forma enérgica, lutou para manter um consenso estável sobre propósito individual e 
comum (Tradução nossa). 
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mulher, que estava condenada à prisão domiciliar, sem participação na vida pública. 

Mitchell comenta que “Girls did not need preparation for public life. A girl who would 

grow up to be a married woman like her mother could obtain her vocational training at 

home14” (MITCHELL, 2009, p.181-182).  As jovens de “boa família” deveriam receber 

uma educação distinta, que incluía falar francês, tocar piano, dançar e mostrar 

habilidades no trabalho com a agulha, tudo com a finalidade de serem expostas nas 

salas de visita (MONTEIRO, 1998). Restritas ao ambiente familiar, as mulheres com 

educação que desejassem ou necessitassem trabalhar deveriam desempenhar 

funções com características maternais, como professoras, governantas ou 

enfermeiras. 

A ideia da mulher angelical estava presente em toda a base da sociedade 

inglesa. Ela era responsável por manter o lar imaculado, zelando pela manutenção da 

paz e do bem-estar, relacionando o cuidado do lar com o de tarefa divina, como explica 

Mitchell: 

 
The pure woman’s life was supposed to be entirely centered on the 
home. She preserved the higher moral values, guarded her husband’s 
conscience, guided her children’s training, and helped regenerate 
society through her daily display of Christianity in action. If she 
successfully made the home a place of perfect peace, her husband 
and sons would not want to leave it for an evening’s (morally suspect) 
entertainment elsewhere15 (MITCHELL,2009, p.266). 
 

O ideal de feminilidade estava na submissão e devoção da mulher em relação 

ao marido e aos filhos, sendo ela singela, graciosa e disposta a sacrificar-se em favor 

da manutenção e harmonia do seu lar. Mitchell destaca, porém, a contradição da 

mulher como mantenedora da ordem do lar, argumentando que a mulher era “[...] 

legally subordinate, economically dependent, and always obedient to her husband, she 

was somehow supposed to rule the home. The ideology of separate spheres made her 

entirely responsible for its comfort, beauty, and morality16” (MITCHELL, 2009, p.267). 

                                                             
14 Garotas não precisavam de preparação para a vida pública. Uma garota que cresceria para ser uma 
mulher casada como sua mãe poderia obter o treinamento de sua vocação em casa (Tradução nossa). 
15 A vida da mulher pura deveria ser inteiramente centrada no lar. Ela preservava os mais altos valores 
morais, guardava a consciência do marido, guiava a formação de seus filhos e ajudava a regenerar a 
sociedade através de sua exibição diária de Cristianismo em ação. Se ela de forma exitosa fizesse do 
lar um lugar de perfeita harmonia, seus marido e filhos não iriam querer o deixar para um noturno 
(moralmente suspeito) entretenimento em outro lugar (Tradução nossa). 
16 Legalmente subordinada, economicamente dependente e sempre obediente ao marido, ela deveria 
de alguma forma comandar o lar. A ideologia de esferas separadas fazia ela inteiramente 
responsabilidade pelo conforto do lar, beleza e moralidade (Tradução nossa). 
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Portanto, apesar da posição de anjo do lar como a responsável pela harmonia 

doméstica, prevalecia a relação de posse na identidade da mulher que se sujeitava à 

autoridade do homem. 

Quando Charlotte Brontë publica pela primeira vez Jane Eyre em 1847, ela 

escolhe usar o pseudônimo masculino Currer Bell, o qual mais tarde a autora revela 

ter sido uma escolha feita com base na aceitação social mais adequada ao público. 

De acordo com Vasconcellos, para as mulheres  

 
A prática da ocultação da identidade foi, o mais das vezes, 
estratagema utilizado para evitar seja a condenação moral, seja a 
incompreensão dos críticos, e só abandonada quando o sucesso ou o 
apoio familiar e de amigos as encorajava a assinar seus prefácios e 
admitir a autoria de seus livros (VASCONCELLOS, 2002, p.109)  

 

No prefácio da edição de 1850 de Wuthering Heights e Agnes Grey, Charlotte 

explica a razão de ela e as irmãs terem omitido os seus nomes: 

 
Averse to personal publicity, we veiled our own names under those of 
Currer, Ellis and Acton Bell; the ambiguous choice being dictated by a 
sort of conscientious scruple at assuming Christian names positively 
masculine, while we did not like to declare ourselves women, because 
– without at that time suspecting that our mode of writing and thinking 
was not what is called "feminine" – we had a vague impression that 
authoresses are liable to be looked on with prejudice; we had noticed 
how critics sometimes use for their chastisement the weapon of 
personality, and for their reward, a flattery, which is not true praise17 
(BRONTË, 1850, on-line).  

 

A crítica da época, de fato, considerou Jane Eyre (imagem 1) um romance 

vulgar que deturpava os valores e os papéis desempenhados por cada figura na 

sociedade vitoriana. Em 1855, na revista Blackwood’s Magazine, Margaret Oliphant18 

criticava Jane Eyre, de ser “[...] uma pequena perigosa, inimiga da paz [...]. Tal era a 

impetuosidade do espírito que forçava o seu caminho no nosso bem ordenado mundo, 

rompendo fronteiras e desafiando princípios (OLIPHANT, 1855, p.118 apud 

                                                             
17 Avessas à publicidade pessoal, escondemos os nossos nomes por detrás dos de Currer, Ellis e Acton 
Bell. A escolha ambígua foi ditada por uma espécie de escrúpulo criterioso segundo o qual assumimos 
nomes cristãos, claramente masculinos, já que que não gostávamos de nos declarar mulheres, porque 
– sem que naquela altura suspeitássemos que a nossa maneira de escrever e o nosso pensamento 
não eram aqueles que se podem considerar 'femininos' - tínhamos a vaga impressão de que as 
escritoras são por vezes olhadas com preconceito e reparado como os críticos por vezes as castigam 
com a arma da personalidade e as recompensam com lisonjas que, na verdade, não são elogios 
(Tradução nossa). 
18 Romancista e escritora escocesa, que tinha como temática de sua ficção a realidade doméstica 
(Tradução nossa). 
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MONTEIRO, 1998, p.65). Também Lady Eastlake19, no Quarterly Review, faz 

considerações sobre Jane Eyre como “[...] personificação de um espírito degenerado 

e indisciplinado [...] o tom da mente e do pensamento que derrotou a autoridade, que 

violentou códigos divinos e humanos [...] e que causou rebelião no lar, é o mesmo que 

escreveu Jane Eyre (EASTLAKE, 1848, p.173 apud MONTEIRO, 1998, p. 65). O 

conflito que Brontë levantava em seu texto ia de encontro ao ideal vitoriano de como 

a mulher deveria viver, mostrando uma realidade vivida por mulheres que buscavam 

o sustento e a independência. 

 

Figura 1- Capa do livro Jane Eyre, da editora Dover, 2002 

 
Fonte: Amazon20 

  

As produções literárias do início da era vitoriana eram alvo de debates 

relacionados à natureza moral e à estética que compunha os romances. A discussão 

entre autores e intelectuais literários se dava, principalmente, sobre a influência do 

romantismo, que ainda transmitia seus ideais no início do século XIX, e a aparição 

das vertentes realistas e modernistas que começavam a surgir dentro dos romances. 

Para Deirdre David: 

 

                                                             
19 Elizabeth Eastlake, Lady Eastlake, foi uma escritora, crítica e historiadora de arte que escrevia com 
frequência para a revista Quarterly Review (Tradução nossa).  
20 Disponível em: <https://www.amazon.com/Jane-Eyre-Dover-Thrift-Editions-
ebook/dp/B008TVGG8C>. Acesso em 12 dez 2018. 
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The central questions that fueled this debate tended to revisit with 
some regularity issues of whether novels should retain their racy 
affiliations with romance, teach uplifting moral lessons, educate curious 
readers about a rapidly changing society, or aim for a narrative 
singularity that would provide aesthetic correlation for the domestic 
realism that ruled the form for most of the period21 (DAVID, 2005, p.1).  
 

A temática da novela vitoriana idealizava retratos de vidas difíceis que 

suportavam as adversidades por meio da perseverança, do amor e do esforço 

pessoal. A moral tinha grande relevância na transformação da natureza interna das 

personagens, porém, conforme o progresso surgia, questões sobre o indivíduo e sua 

participação social tornaram-se mais complexas. O romance vitoriano não só retratava 

as transformações de sua sociedade, como também atuava na formação do 

pensamento de seu público leitor sobre diversos aspectos da vida do século XIX: 

 
As we come to understand the ways the Victorian novel participated 
energetically in the construction of individual and national identity, as 
we begin to see how it assisted in the making of powerful ideologies of 
gender, sexuality, and race, and also how it engaged actively in 
debates about the value of reading, the proper aesthetic rules for 
fiction, the appropriate integration of changing ideas about religion into 
the national life, we also come to understand that rather than being a 
"clipped" or "limited" literary form, the Victorian novel is generous, 
expansive, and always deeply entertaining22 (DAVID, 2005, p. 2).  
 

Com o surgimento de algumas indagações que confrontavam os ideais da vida 

vitoriana, questões complexas acerca da sociedade do século XIX começaram a 

aparecer nos textos literários. Por conseguinte, não é estranho que escritores 

vitorianos tenham se voltado para os seus antecessores românticos e buscado neles 

elementos que pudessem transmitir as várias incertezas e contradições de seu tempo. 

Foi na estética gótica que muitos autores se debruçaram e mergulharam suas histórias 

em tramas misteriosas e assustadoras, como é o caso de Oscar Wilde com O Retrato 

                                                             
21 As questões centrais que preenchiam esse debate tendiam a revisitar com alguma regularidade 
questões sobre se romances deveriam manter sua enérgica relação com o estilo romântico, ensinar 
edificantes lições morais, educar leitores curiosos sobre uma sociedade em transformação, ou objetivar 
uma singularidade narrativa que proveria correlação estética para o realismo doméstico que governava 
a forma de grande parte desse período. 
22 À medida que entendemos as maneiras com que o romance Vitoriano energicamente participava na 
construção das identidades individual e nacional, a partir do momento em que começamos a ver como 
ele auxiliava na formação de poderosas ideologias de gênero, sexualidade e raça, e também seu 
envolvimento ativo em debates sobre o valor da leitura, as regras de estética adequada para ficção, a 
integração apropriada de novas ideias sobre religação à vida nacional, nos também começamos a 
entender que, ao invés de ser uma forma literária “recortada” ou “limitada”, o romance Vitoriano é 
generoso, expansivo e sempre profundamente divertido (Tradução nossa). 
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de Dorian Grey (1890) e Bram Stoker com Drácula (1897), já no final do século XIX. 

Se não estavam inteiramente envolvidos com o gênero sombrio, os escritores 

procuravam construir seus textos adicionando elementos góticos que retratavam 

medos e anseios de suas personagens, como é o caso de Charlotte Brontë em Jane 

Eyre.  

A literatura gótica tem sua origem anos antes da era vitoriana. Pertencente ao 

movimento romântico, os livros nomeados góticos começaram a aparecer após a 

publicação do famoso romance de Horace Walpole, The Castle of Otranto (1764), mas 

a existência do gênero esteve presente desde a antiguidade com figuras de monstros 

e florestas obscuras. Vasconcellos diz que Walpole 

 
[...] reintroduziu, por assim dizer, no seio dos ideais neoclássicos de 
harmonia, decoro e moderação, o horrível, o insano e o demoníaco, 
escancarando as contradições que marcaram a assim chamada Era 
da Razão (VASCONCELLOS, 2002, p. 119). 

 
É no romantismo que a estética gótica ganha espaço; como um reflexo das 

grandes revoluções que estavam acontecendo, o gótico fascina por seus excessos e 

transgressões, produzindo emoções e significados ambíguos capazes de representar 

os anseios sociais. Como reação às ideias iluministas, a narrativa gótica vai de 

encontro às histórias de progresso e de mudanças revolucionárias por meio da razão, 

perturbando o exterior tranquilo do realismo ao encenar os medos e temores que 

circundavam a nova sociedade burguesa (VASCONCELLOS, 2002, p. 122). Como 

explica Vasconcellos: 

 
Das margens da cultura da Ilustração, dramatizando os conflitos e 
incertezas diante de um quadro de rápidas mudanças sociais e 
econômicas, o gótico tornou-se um veículo adequado para tratar das 
questões políticas e estéticas levantadas pelos acontecimentos na 
França em 1789 (VASCONCELLOS, 2002, p.122).  
 

Fred Botting, em seu livro Gothic (1996), introduz as transformações desse 

gênero pela história afirmando que “Uncertainties about the nature of power, law, 

society, family and sexuality dominate Gothic fiction”23 (BOTTING, 1996 p. 3). Muitos 

escritores vitorianos ainda viam no gótico uma maneira de expressar conflitos reais 

por meio de cenários nebulosos e de aparências monstruosas. Sutilmente, a literatura 

vitoriana, mesmo focando os traços do realismo, da vida doméstica e dos embates 

                                                             
23 Incertezas sobre a natureza do poder, da lei, da sociedade, da família e da sexualidade dominam a 

ficção gótica (Tradução nossa). 
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sociais, não deixou as marcas do gótico sumirem inteiramente. Bleak House (1853), 

de Dickens, apresenta uma cidade sombriamente enegrecida e em seus outros 

romances encontramos diversos vilões góticos, como Fagin24 em Oliver Twist25. 

Segundo Milbank, “Dickens’s fiction [...] is illustrated, paradoxically, by a 

reengagement with the Gothic form as a means to delineate and expose the ideological 

and oppressive nature of contemporary institutions26” (MILBANK, 2005, p. 157). No 

entanto, a exploração desse gênero é resgatada com mais intensidade apenas no fim 

do século XIX.     

A narrativa gótica envolve cenários desolados, estranhos e ameaçadores que 

abordam incidentes misteriosos e perseguições. No século XVIII, esses cenários eram 

locais selvagens e montanhosos, geralmente relacionados a castelos, masmorras, 

abadias e florestas. Já durante o século XIX, a paisagem tornou-se diferente, a cidade 

passou a ser o cenário que representava o castelo gótico, com as suas ruas escuras 

enredadas como labirintos, cheias de violência e ameaças. Essas paisagens sombrias 

são povoadas por figuras monstruosas que também compõem a trama gótica, como 

fantasmas, demônios, cadáveres, esqueletos, aristocratas do mal, monges e freiras, 

heroínas desmaiadas e bandidos (BOTTING, 1996, p. 2).   

A temática do gótico fornece elementos capazes de personificar e evocar as 

ansiedades culturais. Segundo Botting, “These anxieties varied according to diverse 

changes: political revolution, industrialization, urbanization, shifts in sexual and 

domestic organization, and scientific discovery27” (BOTTING, 1996, p. 2). Pode-se 

observar um exemplo dessa personificação nas figuras que compunham o gótico do 

século XIX, já que, para o elemento monstruoso, temos cientistas, pais, maridos, 

loucos e criminosos que transmitiam um duplo significado da natureza maligna.  

A estética gótica do início da era vitoriana realocou as perturbações e os 

mistérios da fantasia gótica do século XVIII para perto do lar vitoriano: 

 

                                                             
24 Antagonista descrito no livro como réptil repugnante, dono de uma imagem de pura maldade.  
25 “In that novel the Gothic victim, Oliver, is set in all his pristine innocence as a contrast and a judge of 
the people and institutions that attempt to corrupt or enclose him: the workhouse and its greedy 
administrators, the undertaker’s shop, the thieves’ kitchen, and so on” (Alison Milbank, p.156) 
26 É descrito paradoxalmente por um reengajamento com a forma Gótico como um meio de delinear e 
expor a natureza ideológico e opressora das instituições contemporâneas (Tradução nossa). 
27 Essas ansiedades variavam de acordo com diversas mudanças: revolução política, industrialização, 
urbanização, mudanças na organização sexual e doméstica, e descobertas científicas (Tradução 
nossa). 
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In the mid-nineteenth century there is a significant diffusion of Gothic 
traces throughout literary and popular fiction, within the forms of 
realism, sensation novels and ghost stories especially. Eighteenth-
century Gothic machinery and the wild landscapes of Romantic 
individualism give way to terrors and horrors that are much closer to 
home, uncanny disruptions of the boundaries between inside and 
outside, reality and delusion, propriety and corruption, materialism and 
spirituality28 (BOTTING, 1996, p. 74). 
 

A ficção do meio do século XIX procurava retratar os excessos do gótico e do 

romantismo através do ponto central do realismo, o mundo doméstico. Como 

observado anteriormente, o lar e a família culturalmente simbolizavam um núcleo bem 

ordenado da sociedade vitoriana e eram vistos como refúgio definitivo das forças que 

ameaçavam as relações sociais (BOTTING, 1996, p. 84). No entanto, como comenta 

Botting, o lar poderia ser tanto um refúgio como uma prisão. Assim, no enlace com o 

tema gótico, a casa é vista como o local de concomitantes pressões internas, externas, 

estranhas e aterrorizantes. Paisagens desoladas, tempestuosas e casas decadentes 

são utilizadas como elementos góticos e românticos na narrativa, sendo capazes de 

significar forças obscuras de uma energia natural, paixão individual e até mesmo 

restrições sociais (BOTTING, 1996, p. 84).  

Na era vitoriana, a forma literária gótica adquire maior força no final do século 

XIX, marcada por ameaças de caráter sexual ou criminal atreladas à degeneração 

física. Nesse período, um dos principais temas do gótico, o duplo, ganha uma nova 

perspectiva com as narrativas de O Médico e o Monstro (1886), de Robert Louis 

Stevenson e O Retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde. Outro tema que revive 

na nova fase gótica vitoriana é o vampiro, com Drácula (1897) de Bram Stoker, que 

propõe uma reformulação na imagem vampiresca trazendo uma intensidade diferente 

de terror e horror (BOTTING, 1996, p. 88). 

Esse ressurgimento acentuado do gótico no cenário vitoriano encontra seu 

espaço em um contexto de racionalismo científico associado às ansiedades sobre a 

estabilidade da ordem social e da vida doméstica. A preocupação sobre a 

degeneração das cidades e das famílias que tomou conta do início do século XIX é 

                                                             
28 Em meados do século XIX há uma significante difusão dos traços do Gótico pela ficção literária 
popular, por entre as formas do realismo, pelos romances de sensação e especialmente pelas histórias 
fantasmagóricas. O maquinaria do Gótico do século XVIII e a paisagem selvagem do individualismo 
romântico dão lugar a terrores e horrores muito mais próximos ao lar, perturbações estranhas nas 
fronteiras entre o interior e o exterior, realidade e desilusão, propriedade e corrupção, materialismo e 
espiritualidade (Tradução nossa). 
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intensificada para emergentes ameaças como o crime e a sexualidade que, 

juntamente, aos avanços científicos rodeiam desses dois polos. Botting exemplifica: 

  

The ambivalence towards scientific issues led, in the fiction of the 
period, to strange realignments of the relationship between science 
and religion, a relationship shaped by spiritualism and the continuing 
popularity of the ghost story29 (BOTTING, 1996, p.89).  
 

As revelações proporcionadas pelas teorias cientificas deram forma aos 

tormentos sobre a degeneração cultural e forneceram maneiras de disciplinar e conter 

desvios. Deste modo, o retorno do fantasmagórico torna-se uma incursão, ao mesmo 

tempo assustadora e excitante, de forças primitivas e arcaicas enraizadas na mente 

humana que são controladas socialmente, mas que na ficção podem aparecer de 

maneira ambivalente (BOTTING, 1996, p. 89).  

 Voltando novamente nossos olhos sobre o romance de Brontë, notaremos 

dificuldades em classificar o estilo literário predominante do texto. Como observamos 

anteriormente, a literatura vitoriana revelava muito das contradições de sua sociedade 

nos seus textos; sua estética, no começo, era influenciada por traços do romantismo 

em uma fusão com o estilo realista de escrita. Analisando Jane Eyre, encontraremos 

elementos dessa fusão com destaque à estética gótica presente na narrativa, como 

presságios, acontecimentos inexplicáveis e atmosfera ambiente carregada de 

mistério. No entanto, o romance não se prende apenas a estas características. Há 

muitos outros elementos do romantismo no texto, como o amor proibido, os obstáculos 

amorosos, a dúvida do amor correspondido e a personagem byroniana. Vale notar a 

dramaticidade e o tom poético que o texto comporta. As personagens são capazes de 

transmitir as paixões humanas como raiva, amor, culpa, orgulho, amizade e ambição 

de maneira, muitas vezes, incisiva.  

 

1.1 JANE EYRE E AS CRÍTICAS CONTEMPORÂNEAS  

Ao observarmos os temas principais em Jane Eyre, podemos destacar três 

pilares que envolvem a trama da protagonista: as diferenças sociais, a integridade 

moral e o desejo de amar e ser amada em termos de igualdade.  Traçando os objetivos 

                                                             
29 A ambivalência em direção a questões científicas conduziu, na ficção da época, a estranhos 
realinhamentos da relação entre ciência e religião, uma relação moldada pelo espiritualismo e pela 
incessante popularidade das histórias fantasmagóricas (Tradução nossa). 
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da personagem, Danielle de Lima, na tese Dramaticidade, subjetividade e sacralidade 

em Jane Eyre, classifica os desejos de Jane como:   

 
Independência financeira, manutenção de seus princípios morais 
pessoais e satisfação emocional, por meio de uma relação amorosa 
harmoniosa e equilibrada, marcada pela ausência da dominação 
masculina e da subserviência feminina (LIMA, 2013, p. 20). 

 
Para uma mulher do século XIX, alcançar ideais como os mencionados acima 

era um grande desafio. Brontë foi ousada ao tentar conciliar ideias revolucionárias 

como igualdade entre homens e mulheres, independência financeira e autonomia 

moral nos ideais de uma personagem feminina como Jane. As leituras feitas pelos 

críticos contemporâneos da autora nem sempre traziam opiniões favoráveis aos 

anseios femininos expostos no livro. No entanto, as novas críticas feitas à obra no final 

do século XX até o momento atual demonstram novas possibilidades de leitura do 

texto de Brontë. 

A crítica feminista dos anos 70 viu em Jane Eyre uma manifestação do desejo 

de autonomia da mulher. Entre os estudos mais reconhecidos sobre o tema na obra 

de Brontë está The Madwoman in the Attic (2000), de Sandra Gilbert e Susan Gubar. 

O livro possui quatro capítulos dedicados a Charlotte Brontë, cada um voltado para 

um romance da autora. Por meio da perspectiva feminista Gilbert e Gubar desvendam 

os segredos de Jane Eyre. Entre os aspectos abordados sobre o romance, um ganhou 

destaque no estudo da obra: a relação entre Bertha Mason e Jane, em que uma é o 

alter ego da outra. Bertha é considerada o duplo de Jane, o reflexo para onde todas 

as emoções reprimidas são transmitidas. A raiva, a paixão, os atos de transgressão, 

a sexualidade e a loucura que estão reprimidos no interior de Jane, desde sua infância, 

podem se manifestar na insanidade e liberdade de ação de Bertha, que como mulher 

considerada louca não se enquadra nas rígidas normas morais impostas pela 

sociedade:  

 
Bertha, in other words, is Jane’s truest and darkest double: she is the 
angry aspect of the orphan child, the ferocious secret self Jane has 
been trying to repress ever since her days at Gateshead. […] 
Specifically, every one of Bertha’s appearance – or, more accurately, 
her manifestations – has been associated with an experience (or 
repression) of anger on Jane’s part30 (GILBERT & GUBAR, 2000, p. 
360 apud LIMA, 2013, p. 48). 

                                                             
30 Bertha, em outras palavras, é o mais verdadeiro e obscuro duplo de Jane: ela é o aspecto zangado 
da criança órfã, o eu secreto e feroz que Jane tem tentado reprimir desde seus dias em Gateshead. 
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Gilbert e Gubar ainda concluem que o processo de formação da personagem 

só estará completo quando Jane alcançar seus objetivos, que são a maturidade 

emocional, a independência e a igualdade no relacionamento com Rochester. O amor 

romântico só será alcançado por Jane após sua independência financeira, o qual com 

a emancipação da personagem estará longe das diferenças e posições sociais que 

antes eram profundamente marcadas em Thornfield: Jane a preceptora e Rochester 

o patrão.  

As autoras de The Madwoman in the Attic notam que Charlotte Brontë não tem 

a temática de seu livro aprisionada a uma única sociedade e tempo. A autonomia 

feminina e as questões que envolvem a aceitação social de mulheres independentes 

está relacionada tanto com o século XIX, quanto com os séculos XX e XXI. As 

questões que, até hoje, inquietam a mente feminina com relação ao seu papel social 

estão no centro da motivação e do drama vivido por Jane. O sucesso profissional, as 

relações familiares, a autonomia e manutenção moral, a relação amorosa e igualitária 

estão no percurso de formação de Jane, assim como na formação e existência da 

mulher contemporânea.  

A vasta fortuna crítica sobre Jane Eyre abordou perspectivas variadas e 

inaugurais sobre a obra. Correntes de análise feminista colaboraram com muitos 

estudos sobre o papel da mulher, outras fontes de estudo como a de Terry Eagleton 

(1975) seguiram a crítica sociológica, destacando as ideias marxistas de classe no 

romance. No que se refere às críticas e aos estudos mais atuais, podemos perceber 

como Jane Eyre ainda desperta curiosidade e é capaz de relacionar o discurso do 

texto vitoriano com perspectivas atuais e inovadoras como o papel social da mulher e 

a busca pela identidade. Entre as análises dos estudos contemporâneos, temáticas 

como religião, formação e gênero presentes na obra são investigadas. Como exemplo 

do alcance imensurável de possibilidades de estudo que o romance Jane Eyre 

proporciona, temos a proposta desse trabalho, que busca analisar a extensão da 

trama em outras mídias e outros tempos. 

                                                             
[…] Especificamente, cada uma das aparências de Bertha - ou, mais precisamente, suas manifestações 
- foi associada a uma experiência (ou repressão) de raiva por parte de Jane (Tradução nossa). 
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 1.2 DA FORMAÇÃO DO ROMANCE À FORMAÇÃO DA PERSONAGEM  

Jane Eyre é um romance escrito em uma perspectiva autobiográfica, que relata 

a trajetória da vida de uma jovem dos seus dez anos até seus, aproximados, vinte e 

oito anos, mostrando como ocorreu a formação e o desenvolvimento da personagem. 

Classificado por muitos como um romance de formação, ou Bildungsroman, Jane Eyre 

é percebido como um texto com estruturas semelhantes aos livros Os Anos de 

Aprendizado de Wilhelm Meister (1795-1796), Great Expectations (1861) e David 

Copperfield (1850), portanto, uma narrativa que acompanha a transição da vida de 

uma personagem, dedicando-se ao relato das transformações psicológicas e críticas 

que afetam a existência do sujeito.  

O termo Bildungsroman foi cunhado por Karl Morgenstern em 1810 e decorre 

da junção de duas palavras em alemão bildung (formação) e roman (romance). Na 

tradução para o português, esse termo foi cunhado como “romance de formação”, 

tornando-se a expressão utilizada pelos teóricos brasileiros. Wilma Patricia Maas, em 

seu livro O Cânone Mínimo: O Bildungsroman na História da Literatura (2000) explica 

que esse tipo de romance foi caracterizado por Morgenstern como a representação 

da formação do protagonista no início de sua trajetória em direção a um grau 

determinado de mudança com base no estudo da obra de Goethe, Os Anos de 

Aprendizado de Wilhelm Meister. Para Morgenstern, o bildungsroman promovia a 

formação do leitor através da representação ampla e abrangente do sujeito 

proporcionada pelo romance (MAAS,2000, p.19).   

Ao longo da história, a definição cunhada por Morgenstern sobre o romance de 

formação foi ganhando novas perspectivas e uma flexibilidade maior em sua 

concepção, como faz Jürgen Jacobs em seu livro Der deutsche Bildungsroman 

31(1989). A proposta de Jacobs é sistematizar as características capazes de delimitar 

o Bildungsroman em relação a outras formas de romance. Jacobs considera romances 

de formação obras em “cujo centro esteja a história de vida de um protagonista jovem, 

história essa que conduz, por meio de uma sucessão de enganos e decepções, a um 

equilíbrio com o mundo” (MAAS, 2000, p.62)32.  

                                                             
31 O romance de formação alemão (MAAS, 2000, p. 54). 
32 Optamos por utilizar os estudos de Mass(2000) por causa de profundidade em que explora o tema 
do Bildungsroman, destacando a abordagem de Jürgen Jocobs (1989) que concorda com a percepção 
do romance de formação em outras literaturas que não a alemã.   
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Em uma caracterização do Bildungsroman, Jacobs define três aspectos que 

compõem o percurso do protagonista. Um primeiro aspecto está relacionado à 

consciência quase evidente da personagem de que suas aventuras não são um 

processo aleatório, mas sim uma direção no descobrimento do mundo.  Outro ponto 

é que os objetivos da trajetória da personagem estão marcados por equívocos, que 

devem ser corrigidos no transcorrer do seu desenvolvimento. Por fim, o protagonista 

experimenta a separação da casa paterna para encontrar em mentores e instituições 

educacionais experiências nas esferas artísticas, intelectuais, sexuais, profissionais e 

públicas (MAAS, 2000, p. 62).  

Jane Eyre possui muitas das caraterísticas apontadas acima. A protagonista é 

consciente de que as experiências vividas são um processo de aprendizagem e 

formação de seu caráter. Jane tem um desejo de aventurar-se no desconhecido, 

porém suas possibilidades de ação são limitadas por sua condição de mulher. 

Segundo Lima, os desejos de Jane “são menos de ordem social e mais de ordem 

emocional – o desejo de amar e de ser amada em termos de igualdade – e é por esse 

viés que ela entra em choque com a sociedade e com as demandas do mundo” (LIMA, 

2013, p.109). No que se refere aos erros, a personagem sofre com a influência de 

ideias equivocadas de outros personagens, como Rochester e Rivers, mas contorna 

essas situações por meio de seu senso crítico, ou experiências insólitas. Em relação 

à saída da casa paterna, Jane tem como referência a casa de sua tia Reed, da qual 

sai afastando-se do autoritarismo e indiferença demonstrados pela família (LIMA, 

2013, p.109). 

Sendo narrado em primeira pessoa pela protagonista, o texto segue uma 

linearidade que organiza e esclarece as etapas da vida de Jane que devem ser 

observadas pelo leitor. A primeira etapa, o ponto de partida da formação de Jane, está 

em Gateshead Hall, o local onde o leitor é apresentado à infância da personagem. É 

lá que Jane tem suas primeiras frustações causadas por um adulto, sua tia Reed, no 

lar de origem. O desprezo demonstrado por todos os moradores de Gateshead Hall, 

a frieza e a indiferença ao bem-estar da jovem Jane são motivos para a sua 

infelicidade e insatisfação. A grande aversão de sua tia Reed por Jane representa 

para a protagonista sua condição marginalizada na sociedade, como menina órfã e 

pobre: 
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I was a discord in Gateshead Hall: I was like nobody there; I had 
nothing in harmony with Mrs. Reed or her children, or her chosen 
vassalage. If they did not love me, in fact, as little did I love them. They 
were not bound to regard with affection a thing that could not 
sympathise with one amongst them; a heterogeneous thing, opposed 
to them in temperament, in capacity, in propensities; a useless thing, 
incapable of serving their interest, or adding to their pleasure; a noxious 
thing, cherishing the germs of indignation at their treatment, of 
contempt of their judgment33. (BRONTË, 2002, p. 15). 

 
O conflito que leva à inevitável separação do lar paterno, neste caso o lar de 

origem, ocorre quando Jane confronta sua tia sobre o tratamento que recebe e 

demonstra que tem consciência, mesmo que de forma imprecisa, do desprezo 

relegado a ela, o que perturba Mrs. Reed: 

 
“What?” said Mrs. Reed under her breath: her usually cold composed 
grey eye became troubled with a look like fear; she took her hand from 
my arm, and gazed at me as if she really did not know whether I were 
child or fiend. I was now in for it. “My Uncle Reed is in heaven, and can 
see all you do and think; and so can papa and mama: they know how 
you shut me up all day long, and how you wish me dead.” Mrs. Reed 
soon rallied her spirits: she shook me most soundly, she boxed both 
my ears, and then left me without a word34 (BRONTË, 2002, p. 27). 
 

Segue a próxima etapa da trajetória de Jane, a separação do lar que leva a 

outras instituições e mentores que formaram o caráter da personagem. A educação 

dada a Jane quando criança está centrada em sua estadia na escola de Lowood, para 

onde é enviada por sua tia. Lá, um sistema preconcebido de valores é passado à 

jovem e as duras regras da instituição e os exageros do que deve ser uma vida de 

humildade são responsáveis por formar a conduta da protagonista já adulta. 

                                                             
33 Eu destoava em Gateshead Hall; não era ninguém ali, e não tinha nada em comum com a Sra. Reed 
ou seus filhos, ou com a criadagem. Se não me amavam, eu, na verdade, tampouco os amava. Não 
estavam obrigados a demonstrar afeto por uma criatura que não simpatizava com um único deles; uma 
criatura heterogênea, oposta a eles em temperamento, em capacidade, em propensões; uma coisinha 
inútil, incapaz de servir aos seus interesses, ou acrescentar o que fosse aos seus prazeres; uma 
coisinha nociva, que abrigava os germes da indignação ante o tratamento que recebia deles, e do 
desprezo diante do seu julgamento. (BRONTË, Trad. LISBOA, Adriana. Rio de Janeiro: Zahar, 2018, 
p.29) 
34 - o quê? - indagou a sra. Reed, entre os dentes. Seus olhos cinzentos, normalmente frios e 
circunspectos, foram agitados por um brilho que parecia medo; ela tirou a mão do meu braço e me fitou 
como se realmente não soubesse se eu era uma criança ou um demônio. Eu agora pagaria caro. – 
Meu tio Reed está no céu, e pode ver tudo o que a senhora faz e pensa. O papai e a mamãe também. 
Eles sabem que a senhora me deixa trancada o dia inteiro, e que preferiria que eu estivesse morta. A 
sra. Reed logo recobrou a compostura: sacudiu-me para valer, deu tapas em minhas orelhas e foi 
embora sem dizer mais uma palavra (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.43). 
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Em Lowood, Jane recebe dois tipos de mentoreamento, um que adquire de 

maneira espontânea, através de sua amiga Helen Burns, e outro que lhe é imposto 

pela instituição e se caracteriza pela figura de Mr. Brocklehurst. Tanto Helen quanto 

Lowood moldam e reprimem a natureza passional de Jane, transformando a 

personalidade impulsiva da jovem no que deveria ser a personalidade feminina, 

passiva, constante e sem resistência.   

Helen Burns representa uma oposição às impetuosas reações de Jane, com 

suas lições ortodoxas de perdão e perseverança, tornando-se um dispositivo narrativo 

capaz de enfatizar a própria personalidade de Jane. Como exemplo é a conversa com 

Burns, em que Jane declara que não se submeteria às punições da escola sem se 

rebelar e recebe da colega uma orientação sobre suportar as adversidades, o que 

destaca a diferença entre as duas meninas: 

 
“But that teacher, Miss Scatcherd, is so cruel to you?” “Cruel? Not at 
all! She is severe: she dislikes my faults.” “And if I were in your place I 
should dislike her; I should resist her. If she struck me with that rod, I 
should get it from her hand; I should break it under her nose.” “Probably 
you would do nothing of the sort:[...] It is far better to endure patiently 
a smart which nobody feels but yourself, than to commit a hasty action 
whose evil consequences will extend to all connected with you; and 
besides, the Bible bids us return good for evil.”[…] I heard her with 
wonder: I could not comprehend this doctrine of endurance; and still 
less could I understand or sympathise with the forbearance she 
expressed for her chastiser. Still I felt that Helen Burns considered 
things by a light invisible to my eyes. I suspected she might be right 
and I wrong; but I would not ponder the matter deeply;35 (BRONTË, 
2002, p. 52-53) 
 

O próximo caminho que a protagonista percorre é o de descobrimento do 

mundo. Por se tratar de uma mulher, a exploração de novos horizontes é limitada ao 

âmbito doméstico, ao interior da casa, porém, mesmo nesse cenário, Jane é capaz de 

avaliar o seu eu interior e aprender com suas novas experiências. A chegada a 

                                                             
35 – Mas aquela professora, Miss Scatcherd, é tão cruel com você! – Cruel? De jeito nenhum! Ela é 
severa: não gosta dos meus defeitos. – E se eu estivesse no seu lugar não gostaria dela; e ia querer 
resistir a ela, e se batesse em mim com aquele látego eu arrancaria da sua mão e quebraria debaixo 
do seu nariz. – Você provavelmente não faria nada do tipo. [...] É muito melhor suportar pacientemente 
uma dor que ninguém mais sente além de você do que cometer uma ação precipitada cujas 
consequências vão se estender para todos aqueles que estão ligados a você; além disso, a Bíblia nos 
diz para pagar o mal com o bem. E a Bíblia diz que devemos pagar o mal com o bem. [...] Escutei-a 
maravilhada. Não conseguia alcançar essa doutrina da tolerância, e menos ainda entender ou me 
solidarizar com a paciência que ela demonstrava para com a professora que a castigara. De todo modo, 
porém, sentia que Helen Burns considerava as coisas sob uma luz invisível aos meus olhos. Suspeitava 
que ela estivesse certa e eu, errada, mas não queria ponderar demasiadamente a questão (Trad. 
Adriana Lisboa, 2018, p.75-76). 
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Thornfield Hall marca a trajetória da vida adulta de Jane, a jovem parte em direção ao 

novo destino sem o conselho ou a orientação de outras pessoas, o que mostra a 

determinação da personagem em enfrentar e trilhar seu próprio caminho. Em 

Thornfield, dá-se o aperfeiçoamento profissional de Jane Eyre, como governanta e, 

também, nasce a sua paixão por seu mestre e patrão, Mr. Rochester. 

Esta paixão leva a protagonista aos desafios de sua jornada que determinarão 

o seu futuro e terminarão por moldar o seu caráter. Mr. Rochester oferece o 

matrimônio a Jane, que aceita e coloca seu futuro esposo como o norte de sua vida: 

“My future husband was becoming to me my whole world; and more than the world: 

almost my hope of heaven36” (BRONTË, 2002, p. 257). Entretanto, a descoberta da 

primeira esposa de Mr. Rochester, mantida em segredo em um quarto de sua mansão, 

torna-se um empecilho para a união de ambos. Jane não aceita as explicações de 

Rochester. 

O desvio na formação da personagem aparece quando Rochester, em seu 

desejo de manter Jane, sugere à jovem a posição de amante. Jane então deve tomar 

a decisão de se submeter à influência de Rochester e trair seus valores ou manter-se 

fiel a si mesma e se libertar do domínio de seu mestre. Jane zela por seu destino, 

escolhendo o respeito à sua identidade: 

 
Still indomitable was the reply -- “I care for myself. The more solitary, 
the more friendless, the more unsustained I am, the more I will respect 
myself. I will keep the law given by God; sanctioned by man. I will hold 
to the principles received by me when I was sane, and not mad -- as I 
am now. Laws and principles are not for the times when there is no 
temptation: they are for such moments as this, when body and soul rise 
in mutiny against their rigor; stringent are they; inviolate they shall be37. 
(BRONTË, 2002, p. 296). 
 

A escolha de Jane leva-a para longe da presença de Rochester e encaminha-

a para um novo cenário, no qual, depois de passar por privações e quase falecer, a 

personagem encontra um novo lar. Este novo lar é composto por pessoas de 

características diferentes daquelas encontradas por Jane anteriormente em sua 

                                                             
36 Meu futuro marido estava se tornando para mim, todo o meu mundo, e mais do que o meu mundo: 
quase a minha esperança de paraíso (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.321). 
37 Indômita foi, contudo, a resposta: “Eu me importo comigo. Quanto mais solitária, mais destituída de 
amigos, mais sem amparo eu estiver, mais vou me respeitar. Seguirei a lei dada por Deus e sancionada 
pelo homem. Vou me ater aos princípios que recebi quando estava sã, e não louca – como estou agora. 
Leis e princípios não são para momentos em que não há tentações: são para horas como esta, quando 
o corpo e a alma se erguem amotinados contra o seu rigor; rigorosos eles são, inviolados serão (Trad. 
Adriana Lisboa, 2018, p.370). 
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caminhada. A família Rivers oferece o acolhimento que a protagonista necessita para 

sobreviver em um mundo sem conexões e desenvolve uma relação afetiva que 

proporciona a Jane a experiência do lar sadio. No entanto, mesmo nesse novo cenário 

a personagem se encontra submetida a influências de um homem que tenta subjugar 

sua personalidade. St. John Rivers, o clérigo que salva Jane e abriga-a em sua casa, 

tem um perfil conservador e autocrático que reconhece na jovem, por conta do próprio 

desejo de ação de Jane, as habilidades ideais de uma missionária. Rivers tenta moldar 

a personalidade da jovem à sua semelhança, com o intuito de pressioná-la a 

acompanhá-lo na vida ministerial, propondo-lhe, então, casamento.  

Novamente, Jane deve escolher entre a união a um homem e a fidelidade à 

sua identidade. Casar-se com St. John Rivers significa renunciar à sua independência 

financeira que conseguiu graças à herança deixada por seu tio e submeter-se aos 

valores e princípios do marido. 

Jane é coerente em sua escolha e permanece leal aos seus sentimentos, 

vontades e valores, argumentando que o casamento afetaria profundamente a sua 

essência: 

 
There would be recesses in my mind which would be only mine, to 
which he never came, and sentiments growing there fresh and 
sheltered which his austerity could never blight, nor his measured 
warrior-march trample down: but as his wife -- at his side always, and 
always restrained, and always checked -- forced to keep the fire of my 
nature continually low, to compel it to burn inwardly and never utter a 
cry, though the imprisoned flame consumed vital after vital -- THIS 
would be unendurable38 (BRONTË, 2002, p. 380). 
 

Jane atinge uma conquista explícita no fim de sua trajetória com a maturidade 

de seu ser e a independência emocional. Ela volta para Rochester em outra condição, 

não mais como a governanta, mas como uma mulher independente que oferece ajuda 

ao seu amado, doente e solitário, ou seja, em uma relação inversa, já que é Rochester 

que agora irá depender dela.  

 
“I told you I am independent, sir, as well as rich: I am my own mistress.” 
“And you will stay with me?” “Certainly -- unless you object. I will be 
your neighbour, your nurse, your housekeeper. I find you lonely: I will 

                                                             
38 Haveria recantos em minha mente que seriam somente meus, que ele nunca conheceria, sentimentos 
florescendo ali, frescos e abrigados, que sua severidade nunca poderia fazer murchar, nem sua 
aguerrida marcha de soldado pisotear. Mas como sua esposa – o tempo todo ao seu lado, o tempo 
todo controlada, o tempo todo observada -, forçada a manter o fogo da minha natureza continuamente 
brando, compelida a arder internamente e nunca dar um grito, embora a chama reprimida consumisse 
uma víscera após a outra – isso seria intolerável (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.473). 
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be your companion -- to read to you, to walk with you, to sit with you, 
to wait on you, to be eyes and hands to you. Cease to look so 
melancholy, my dear master; you shall not be left desolate, so long as 
I live”39 (BRONTË, 2002, p. 406). 

 
A formação da protagonista é bem-sucedida, existe uma consciência da própria 

personagem de que as experiências moldaram o seu caráter, do mesmo modo que os 

erros, que tentaram deturpar o seu percurso, foram vencidos através da fidelidade à 

própria identidade. 

Seguindo com as observações sobre a estrutura que compõe o texto faz-se 

relevante destacar a voz narrativa do texto. Um aspecto singular de Jane Eyre é a 

poderosa voz narrativa que impõe sua perspectiva ao leitor. Sendo uma das primeiras 

obras de ficção de seu tempo com uma voz feminina de aguçada percepção do mundo 

exterior e de senso crítico em relação à condição inferior da mulher. Jane condena a 

mulher angelical, que tende a ser bela, mas desprovida de opinião própria, preparada 

para ser um simples adorno do lar. 

Frederic Harrison40, em sua crítica à literatura vitoriana, comenta sobre o 

domínio que a presença de Jane exerce no texto “the plain little governess dominates 

the whole book and fills every page. Everything and every one appear, not as we see 

them and know them in the world, but as they look to a keen-eyed girl who had hardly 

ever left her native village" 41 (HARRISON, 1895, on-line). Harrison tem duras palavras 

sobre as limitações de Jane, porém destaca como a forma narrativa autobiográfica 

contornou, o que para ele podem ser impressões simplórias da vida que cerca a 

narradora:  

 
Had the whole book been cast into the form of impersonal narration, 
this limitation, this huge ignorance of life, this amateur's attempt to 
construct a romance by the light of nature instead of observation and 
study of persons, would have been a failure. As the autobiography of 
Jane Eyre […] it is consummate art42 (HARRISON, 1895, on-line). 

                                                             
39 - Já lhe que sou independente senhor, bem como rica. Sou senhora de mim mesma. – E vai ficar 
comigo? – Certamente... a menos que se oponha. Vou ser sua vizinha, sua enfermeira, sua governanta. 
Vejo-o solitário: vou-lhe fazer companhia, ler para o senhor, caminhar com o senhor, sentar-me com o 
senhor, servi-lo, ser seus olhos e suas mãos. Tire essa expressão tão melancólica do rosto, meu senhor 
querido; o senhor não será abandonado enquanto eu viver (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.504). 
40Jurista e historiador britânico que escreveu “Studies in Early Victorian Literature”. 
41 A pequena e simples governanta domina todo o livro e preenche cada página. Tudo e todos 
aparecem, não como os vemos e os conhecemos no mundo, mas como uma menina de olhos 
penetrantes que quase nunca deixou sua aldeia natal, percebe-os (Tradução nossa). 
42 Se todo o livro tivesse sido publicado sob a forma de narração impessoal, essa limitação, essa 
enorme ignorância da visa, essa tentativa amadora de construir um romance à luz da natureza, em vez 
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Susan Sniader Lanser, em seu livro Fictions of Authority, dedica um capítulo ao 

legado do texto singular de Jane Eyre, destacando a autenticidade da autobiografia 

feminina proposta pela personagem e sua autoridade como narradora dos fatos que 

tiveram influência em sua formação como sujeito. Lanser, em seu texto, aborda a ideia 

de “governess tale”, que tomou forma no início do século XIX na Inglaterra com o uso 

da voz feminina sintetizando dois tipos de ficção, “the courtship novel43” e a 

autobiografia espiritual. Essa ficção baseava-se na história de uma mulher 

dependente em seu desenvolvimento da felicidade espiritual e material. No entanto, 

apesar desse estilo de romance adotar um narrador feminino, a voz narrativa era 

submetida à autoridade masculina que limitava o “eu” do narrador. Romances como 

Discipline (1815), de Mary Brunton, Caroline Mordaunt (1835), de Martha Sherwood e 

até mesmo Agnes Grey, de Anne Brontë, foram antecessores de Jane Eyre no 

“governess tale”.  Lanser argumenta que Jane Eyre se destaca como obra singular, 

por se diferenciar dos romances que antecederam a temática da governanta, já que 

dá autoridade exclusivamente a voz da personagem feminina: 

 
The governess tales that make Jane Eyre possible, therefore, also 

make it unique, for Jane will challenge these limits on female authority 
in her attempt to create an "egoistic" if not "Byronic" narrative subject 
engaging with uncommon insistence a public narrate44 (LANSER, 
1992, p. 177). 
 

Os romances baseados em “the governess tales”, que precederam Jane Eyre, 

eram construídos com a voz do narrador sendo submetida a uma voz implícita e 

estavam relacionados a formação de um sujeito mais velho e maduro, que, após 

passar por provações e equívocos em sua caminhada, tinha a redenção na 

transformação de caráter, um divino e outro cristão. Dessa forma, o protagonista 

autobiográfico se tornava digno e tinha seu direito de narrar, garantido uma 

recompensa por suas escolhas virtuosas.   

                                                             
da observação e do estudo de pessoas, teria sido um fracasso. Como autobiografia, Jane Eyre [...] é 
arte consumada (Tradução nossa).  
43 Romances que envolvem a corte e o casamento das personagens, como por exemplo Orgulho e 
Preconceito e Emma de Jane Austen (Tradução nossa).  
44 “The governess tales” que tornam Jane Eyre possível, portanto, também a tornam única, pois Jane 
desafiará esses limites da autoridade feminina em sua tentativa de criar um sujeito narrativo "egoísta", 
se não "byroniano", que incorra em uma insistência incomum em uma narrativa pública (Tradução 
nossa). 
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Lanser assinala que Charlotte Brontë rejeita a figura feminina submissa aos 

modelos vitorianos. A autora de Jane Eyre, em suas próprias palavras, procurava um 

jeito próprio de representar o mundo:  

 
The standard heroes and heroines of novels are personages in whom 
I could never from childhood upwards take an interest, believe to be 
natural, or wish to imitate. Were I obliged to copy these characters I 
would simply not write at all […]. Unless I have something of my own 
to say, and a way of my own to say it in, I have no business to publish 
[...]. Unless I can have the courage to use the language of Truth in 
preference to the jargon of Conventionality, I ought to be silent  45 

(BRONTË,1848, apud LANSER, 1992, p.182). 
 

A famosa passagem em que Jane expõe a necessidade que as mulheres têm 

de liberdade, assim como os homens, mistura tempos verbais do presente e do 

passado demonstrando certa harmonia de valores e ideias da narradora desde sua 

juventude até aquele momento de experiência, não se importando com a possível 

recriminação do seu leitor: 

 
Who blames me? Many, no doubt; and I shall be called discontented. 
I could not help it: the restlessness was in my nature; it agitated me to 
pain sometimes […].It is in vain to say humans beings ought to be 
satisfied with tranquility: they must have action; and they will make it if 
they cannot find it […]. women are supposed to be very calm generally: 
but women feel just as men feel46 (BRONTË, 2002, p. 104). 
 

A narradora de Jane Eyre aprende com os erros de sua juventude, mas não 

separa ou crítica as ações de seu passado em uma comparação com o presente, o 

que mostra coerência em suas ações e posicionamentos.  Segundo Lanser, a figura 

jovem de Jane “is already her own moral authority even when her understanding is 

admitted to be limited47” (LANSER, 1992, p. 183). A consciência identitária de Jane é 

bem estruturada em toda a narrativa. Jane como personagem e narradora rejeita as 

                                                             
45 Os heróis e heroínas padrão de romances são personagens nos quais eu nunca poderia, desde a 
infância, me interessar, acreditar ser natural ou desejar imitar. Se eu fosse obrigada a copiar esses 
personagens, eu simplesmente não escreveria [...] A menos que eu tenha algo a dizer, e um jeito de 
dizer isso, não tenho nada para publicar [...] A menos que eu posso ter a coragem de usar a linguagem 
da Verdade em preferência ao jargão da convencionalidade, eu deveria ficar em silêncio (Tradução 
nossa). 
46 Quem pode me culpar? Muitos, sem dúvida; Haveriam de me chamar de insatisfeita. Eu não podia 
evitar: a inquietude estava em minha natureza, e às vezes me agitava a ponto de me causar sofrimento. 
[...] Disse em vão que os seres humanos deveriam se contentar com a tranquilidade: necessitam ação, 
e a provocam se não conseguem encontrá-la [...] das mulheres se espera que sejam muito calmas, de 
modo geral. Mas as mulheres sentem como os homens. (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.137). 
47 Já é sua própria autoridade moral mesmo quando admite que seu entendimento é limitado (Tradução 
nossa). 
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representações atribuídas a ela pelos outros, solidificando uma autoridade sobre as 

próprias percepções, sentimentos e experiências. Desde criança, Jane Eyre insiste na 

veracidade de suas percepções, quando fala mal do tratamento dado a ela por sua tia 

"How dare you affirm that, Jane Eyre?" "How dare I, Mrs Reed? How dare I? Because 

it is the truth48” (BRONTË, 2002, p. 35). A afirmação de Jane dá à personagem uma 

sensação de independência de pensamento, “Ere I had finished this reply, my soul 

began to expand, to exult, with the strangest sense of freedom, of triumph, I ever felt. 

It seemed as if an invisible bond had burst, and that I had struggled out into unhoped-

for liberty49” (BRONTË, 2002, p. 35). Jane aprende a negar o silêncio de sua voz, 

expressando com sinceridade a natureza de seus pensamentos, nunca traindo si 

mesma ou seus ideais.  

Se a independência do ser está presente na voz narrativa de Jane Eyre, os 

conflitos internos da personagem podem ser observados nos aspectos góticos do 

texto. O romance recebeu influência dos elementos sombrios que caracterizam o 

gótico, como as paisagens escuras, os lugares ermos, os castelos distantes, os 

ambientes estranhos. O discurso literário de Jane Eyre cria uma atmosfera narrativa 

misteriosa que busca, até certo ponto, surpreender o leitor. O assustador quarto 

vermelho da infância de Jane, a imponente propriedade de Thornfield com suas 

paisagens nebulosas, as misteriosas gargalhadas ouvidas na calada da noite e a 

mulher aprisionada no sótão compõem alguns dos principais elementos 

reconhecidamente góticos da trama.  

O romance gótico, geralmente, tem como cenário um espaço antiquado, 

podendo ser um castelo, uma abadia, uma prisão, uma casa grande, um teatro antigo, 

uma cidade envelhecida entre outros. Dentro desse espaço, ou combinações de 

espaço, escondem-se segredos que assombram as personagens de forma 

psicológica ou física. Em Jane Eyre, podemos observar pelo menos dois espaços com 

as características desse ambiente sombrio: o quarto vermelho de Gateshead Hall e 

casa de Mr. Rochester, em Thornfield. 

                                                             
48 -  Como ousa afirmar isso, Jane Eyre? - Como ouso, Sra. Reed? Como ouso? Porque essa é a 

verdade (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.53). 
49 Antes que eu terminasse de responder, minha alma começou a se expandir, se exultar, com a mais 
estranha sensação de liberdade, de triunfo, que jamais senti. Era como se uma antiga amarra se tivesse 
rompido, e eu tivesse com esforço encontrado uma libertação inesperada. (Trad. Adriana Lisboa, 2018, 
p.53). 
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As descrições espaciais feitas por Brontë dão preferência às paisagens naturais 

que situam o leitor em uma Inglaterra gelada e solitária. Nos ambientes internos, a 

autora revela o gosto pela caracterização de luz e sombra, o que ajuda o leitor a 

imaginar a atmosfera dos espaços.  O quarto vermelho, por exemplo, é descrito pelas 

impressões da jovem Jane, que se sente intimidada com o espaço tão grande, solitário 

e assustador:  

 
The red-room was a square chamber, very seldom slept in, […] yet it 
was one of the largest and stateliest chambers in the mansion.  A bed 
supported on massive pillars of mahogany, hung with curtains of deep 
red damask, stood out like a tabernacle in the center; the two large 
windows, with their blinds always drawn down, were half shrouded in 
festoons and falls of similar drapery; the carpet was red; the table at 
the foot of the bed was covered with a crimson cloth; the walls were a 
soft fawn color with a blush of pink in it; the wardrobe, the toilet-table, 
the chairs were of darkly polished old mahogany. Out of these deep 
surrounding shades rose high, and glared white, the piled-up 
mattresses and pillows of the bed, spread with a snowy Marseilles 
counterpane. Scarcely less prominent was an ample cushioned easy-
chair near the head of the bed, also white, with a footstool before it; 
and looking, as I thought, like a pale throne50 (BRONTË, 2002, p. 13). 
 

As assombrações que perseguem as personagens podem se manifestar de 

diversas formas. A figura do fantasma, do monstro, do espectro geralmente são os 

recursos mais usados nas narrativas. O romance gótico brinca com o aparecimento 

dessas figuras oscilando entre as leis que regem a realidade e os eventos 

sobrenaturais (HOGLE, 2002, p. 2-3). Em Jane Eyre, os elementos de assombração 

não adquirem formas explicitas, como fantasmas e monstros, há, porém, a presença 

de indivíduos com essas características. Jane, tomada pelo terror ao quarto vermelho 

e ao leito de morte de seu tio, vê si mesma como uma figura fantasmagórica no 

espelho: 

 
Returning, I had to cross before the looking-glass; my fascinated 
glance involuntarily explored the depth it revealed. All looked colder 

                                                             
50 O quarto vermelho era um cômodo desocupado, onde raramente alguém dormia. [...] Não obstante, 
era um dos maiores e mais pomposos quartos da mansão Uma cama apoiada em pilares de mogno 
maciço, de onde pendiam do céu de damasco vermelho–escuro, destacava-se feito um tabernáculo no 
centro. As duas enormes janelas, com as venezianas sempre fechadas, eram parcialmente cobertas 
por grinaldas e cascatas do mesmo tecido. O tapete era vermelho, a mesa ao pé da cama era coberta 
por um pano carmim, as paredes eram de uma delicada cor de camurça, com um toque rosado. O 
guarda-roupa, a penteadeira e as cadeiras eram de mogno polido e pesado. Dessas cores escuras ao 
meu redor elevava-se num branco reluzente a pilha de colchões e travesseiros das camas cobertos 
com uma colcha de alvo piquê. Ligeiramente menos proeminente era uma ampla poltrona almofadada 
junto à cabeceira da cama, também branca, com um banquinho para os pés e o aspecto parecia-me 
de um trono alvo (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.26-27). 
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and darker in that visionary hollow than in reality: and the strange little 
figure there gazing at me, with a white face and arms specking the 
gloom, and glittering eyes of fear moving where all else was still, had 
the effect of a real spirit: I thought it like one of the tiny phantoms, half 
fairy, half imp, Bessie’s evening stories represented as coming out of 
lone, ferny dells in moors, and appearing before the eyes of belated 
travelers51 (BRONTË, 2002, p. 14). 
 

A presença, ainda desconhecida por Jane, de Bertha, primeira esposa de 

Rochester, torna-a uma figura sobrenatural, que percorre os corredores de Thornfield 

na calada da noite. Jane descreve essa presença com adjetivos como demoníaca, 

excêntrica e antinatural:  

 
The clock, far down in the hall, struck two.  Just then, it seemed my 
chamber-door was touched; as if fingers had swept the panels in 
groping a way along the dark gallery outside. I said, “Who is 
there?”  Nothing answered.  I was chilled with fear.[…] This was a 
demoniac laugh—low, suppressed, and deep—uttered, as it seemed, 
at the very keyhole of my chamber door. […]I rose, looked round, and 
could see nothing; while, as I still gazed, the unnatural sound was 
reiterated and I knew it came from behind the panels52. (BRONTË, 
2002, p. 139). 

 
Muitos críticos53, desde a metade do século XX, já leram e interpretaram o 

gótico no texto de Brontë como uma metáfora a serviço da intensificação dos 

sentimentos na narrativa.  Entende-se que os elementos góticos funcionam como um 

modo interno de expressão para questões marginalizadas, como a autonomia 

feminina, abordada nos estudos de Sandra Gilbert e Susan Gubar. A escritora de Jane 

Eyre procura, por meio de simbolismos góticos, dramatizar uma determinada 

realidade, expondo as hipocrisias sociais e até mesmo provocando a esfera social a 

revelar a sua verdadeira natureza.  

                                                             
51 Regressando, tive que passar diante do espelho; meu olhar fascinado explorou involuntariamente as 
profundezas que revelava. Naquele oco visionário, tudo parecia mais frio e mais escuro do que na 
realidade. E o pequeno e estranho vulto ali a me fitar, rosto e braços pálidos maculando a escuridão, e 
olhos cintilantes de medo movendo-se onde tudo mais se encontrava imóvel, teve um efeito 
verdadeiramente sobrenatural: pensei que era como um daqueles pequeninos fantasmas, metade fada, 
metade duende, que as histórias que Bessie contava à noite retratavam saindo de solitários vales 
repletos de fetas nas charnecas e aparecendo diante dos olhos de viajantes tardios. (Trad. Adriana 
Lisboa, 2018, p.27-28). 
52 O relógio lá embaixo no vestíbulo, soou duas horas. Nesse instante, pareceu que algo tocava a porta 
de meu quarto; foi como se dedos tivessem roçado os painéis ao tatear seu caminho pelo corredor 
escuro lá foro. Perguntei: - Quem está aí? – Não houve resposta. Gelei de medo. [...] Foi uma risada 
demoníaca - baixa, abafada e profunda – que vinha aparentemente, da fechadura da porta do meu 
quarto. [...] Levantei-me, porém, olhei ao redor, e não pude ver nada. Ainda observava atenta quando 
o estranho som se repetiu: percebi que vinha de trás da porta (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.180). 
53 Como por exemplo Robert Heilman em seu artigo “Charlotte Brontë’s New ¨Gothic”. 
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Desta maneira, o texto combina o percurso de formação da personagem com 

suas etapas externas de desenvolvimento aos reflexos das incertezas e anseios do 

interior da protagonista por meio do goticismo. A narrativa de Jane Eyre retrata a 

trajetória do indivíduo rumo à maturidade, uma temática de caráter universal partilhada 

pelo público, marcada pela estética gótica e seus ambientes misteriosos e escuros, 

que por fim levam a um desfecho feliz e satisfatório de amor e conhecimento próprio.  

Com todas as características citadas anteriormente presentes no romance, não 

se torna estranho que o meio cinematográfico encontrou em Jane Eyre uma fonte 

aparentemente inesgotável de ideias. Muitos diretores criaram novas interpretações 

da história e transformaram as palavras no papel em sequências impactantes, como 

os filmes de Robert Stevenson (1943) e Cary Fukunaga (2011). Desde sua publicação, 

o livro escrito por Charlotte Brontë alcançou um público diverso que, com o passar 

dos anos, foi lendo o romance e adicionando a ele o entendimento de cada geração, 

mostrando que a história de Jane é atemporal.  
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2. O CINEMA E A LITERATURA 

A proximidade narratológica entre cinema e literatura foi percebida desde o 

nascimento da sétima arte. O cinema, que mesmo em seus primeiros passos, não 

poderia ser reduzido à mecanicidade das projeções de imagens animadas, mostrou o 

potencial artístico de seus filmes. A imagem na tela surgia como uma nova relação 

entre o homem e o mundo, um novo processo de comunicação que representava a 

realidade através de um meio multifacetado; imagem, som e movimento compunham 

a inovadora linguagem cinematográfica. Logo que a divisão entre o filme documental, 

de Lumière, La Sortie de l'usine Lumière à Lyon (A Saída da Fábrica Lumière em 

Lyon), e a fantasia, de Méliès, Le Voyage dans la lune (Viagem à Lua), se 

estabeleceu, a temática da ficção foi estimulada e a produção cinematográfica 

encontrou inspiração na literatura. Os cineastas descobriram o universo de temas e 

estruturas narrativas que a literatura poderia proporcionar à trama do discurso 

cinematográfico. O texto literário, nesse contexto, se tornou uma fonte de ideias. 

A obsessão dos irmãos Lumière em reproduzir a realidade conduziu a 

produções de filmes comprometidos com o retrato do real; explorando a não-ficção, o 

filme documental se propôs à representação do mundo. Entretanto, logo se 

compreendeu que as imagens captadas pela câmera eram um recorte subjetivo e 

parcial da realidade. Gérard Betton, em seu livro A estética do cinema, comenta sobre 

a realidade na imagem fílmica: 

 
A imagem fílmica suscita certamente um sentimento de realidade no 
espectador, pois é dotada de todas as aparências da realidade. Mas o 
que aparece na tela não é a realidade suprema, resultados de 
inúmeros fatores ao mesmo tempo objetivos e subjetivos, imbricação 
de ações e interações de ordem ao mesmo tempo física [...] e psíquica 
[...]; o que aparece é um simples aspecto (relativo e transitório) da 
realidade, de uma realidade estética que resulta da visão 
eminentemente subjetiva e pessoal do realizador (BETTON,1987, 
p.9). 
 

Ultrapassando a ideia de objetividade e compromisso com o real, aos poucos 

o cinema foi elaborando a sua finalidade mais conhecida e popular: a de contar 

histórias. Georges Méliès, por muitos considerado o pai dos efeitos especiais e da 

ficção cientifica no cinema, descobriu o potencial artístico e narratológico dos filmes. 

Introduzindo a narrativa ficcional no cinema, Méliès transformou uma ferramenta 

documental do cotidiano em uma máquina de contar histórias, que transpassava 

qualquer tempo ou lugar. Por meio dos chamados efeitos de trucagem, como parar a 
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câmera, substituir os objetos e causar impressões feitas na própria câmera (MORÃO, 

2006, p. 233), Méliès foi capaz de criar ilusões narrativas que passavam a impressão 

de realidade. Como afirma Mourão: 

 
O cinema, além de Méliès e de outros semelhantes em sua história, 
sempre se fez valer da impressão de realidade em função de sua 
organização. O cinema é registro, é visão, e também narração. 
Organizando ferreamente esses fatores e, ainda, fazendo desaparecer 
todos os rastros dessa organização, o cinema clássico (com sua 
vocação de transparência), termina por fazer parte do imaginário do 
espectador. Do espectador identificado, submetido à tela e às ações 
do filme (MOURÃO, 2006, p. 234-235). 
 

A sétima arte estabelece, então, uma linguagem própria, com meios novos de 

contar e recontar histórias. Com um sistema de códigos rico em formas e significados, 

o cinema produz textos com grande expressividade artística, repletos de discursos e 

interpretações do mundo que nos cerca. O simbolismo da imagem cinematográfica 

permite que uma rede de significados se construa e estabeleça sentido na mente do 

espectador, criando um texto coerente. Segundo Marcel Martin, “a imagem constitui o 

elemento de base da linguagem cinematográfica. Ela é a matéria-prima fílmica e 

desde logo, porém, uma realidade particularmente complexa” (MARTIN, 2011, p.21).  

Na complexidade de seu código, o cinema construiu sua própria narrativa, 

muitas vezes tendo como texto fonte outras artes. Muitos dos filmes das primeiras 

décadas do cinema eram adaptações de grandes obras literárias.  O cinema clássico, 

que data do nascimento do cinema em 1895 e estende-se até o início da década de 

1940, buscava constante inspiração em obras de grandes escritores como Lord Byron, 

Bram Stoker, Robert Louis Stevenson54 e muitos outros para a produção de seus 

filmes. Nessas narrativas clássicas, algumas características se destacavam, como a 

linearidade da história, as personagens bem definidas e o final feliz, muito propagado 

por Hollywood (ARAÚJO, 1995, p. 72).   

A ideia de transpor romances em filmes não desapareceu no decorrer da 

evolução do meio cinematográfico. Atualmente, é comum o lançamento de filmes 

baseados em livros, tanto em produções de alto custo, quanto em orçamentos mais 

reduzidos. O desejo de ver os textos que conquistaram inúmeros leitores no mundo 

                                                             
54 Entre os filmes baseados nas obras desses escritores estão Don Juan (1926), Nosferatu (1922) e Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde (1941), todos tiveram grande repercussão em suas épocas e são considerados 
clássicos do cinema até hoje.   
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das palavras dentro de um universo cheio de imagens e sons continua conquistando 

os espectadores. 

 O interesse pelas adaptações ampliou-se para além da relação cinema-

literatura. Outras áreas como HQ’s, jogos, musicais e parques temáticos também se 

tornaram meios que adaptam os mais diversos textos. A obra Jane Eyre, por exemplo, 

não tem sua história recontada ou reinventada apenas no cinema, mas é possível 

encontrarmos adaptações para o teatro e musicais, como Jane Eyre (2000) estrelado 

na Broadway, ou quadrinhos, como Jane (2017) de Aline McKenna, releitura da 

história inserida no século XXI.  

Apesar do crescente número de adaptações para outras mídias, que não o 

romance e o cinema, existe uma preferência pela transposição entre esses dois 

universos. Linda Hutcheon, em seu livro A theory of adaptation (2006), discorre que, 

de fato, as adaptações mais comumente estudadas são as que passam do modo 

contar, o meio impresso, para o mostrar, o performativo (HUTCHEON, 2006, p. 38).  

Hutcheon destaca que os romances contêm muitas informações que podem ser 

facilmente transpostas para a ação na tela ou imediatamente descartadas, já que 

adaptação performativa está focada em dramatizar a descrição e a narração do 

romance (HUTCHEON, 2006, p. 39). Podemos entender melhor essa propensão do 

cinema em adaptar o romance para o seu meio ao analisarmos os propósitos e efeitos 

da literatura na sociedade.  

A literatura sempre esteve comprometida em entender o homem, suas ações e 

a sociedade em que ele está inserido. A percepção de um autor sobre o real, manifesta 

no texto literário, tem o poder de gerar as mais diversas sensações, emoções e 

interpretações no leitor. A literatura representa recriações da realidade por meio de 

palavras carregadas de sentido, que abarcam diversos aspectos do ser humano, bem 

como temas, reflexões, convergências e divergências políticas, ideológicas, valores 

sociais e morais de tempos muito distantes dos nossos, que perduram até a 

contemporaneidade  

A procura por inspiração no campo da literatura e em outras artes fez surgir 

algumas questões sobre a originalidade estética do cinema. Muitos teóricos buscam 

explicar a essência e os atributos exclusivos do cinema. Robert Stam, em Introdução 

à teoria do cinema (2006), faz algumas considerações sobre os primeiros teóricos, 

como Jean Epstein e sua noção de “cinema puro”, ou seja, um cinema que 

reivindicava estar longe da influência e contaminação de outras artes, mostrando-se 
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como linguagem soberana que em nada necessitasse das outras (STAM, 2006, p. 49). 

Entretanto, outros teóricos manifestavam uma visão favorável aos vínculos que o 

cinema matinha com a pintura, a música, a arquitetura e a literatura.  

Entre os teóricos que afirmavam a relação do cinema com outras artes estava 

D.W. Griffith, conhecido por revolucionar a linguagem cinematográfica, com seu filme 

O nascimento de uma nação (1915). Griffith inovou o cinema de muitas formas com 

seu filme, ao juntar diversas invenções na produção. O diretor não só estabeleceu um 

novo tempo de filmagem, já que produziu uma película com 190 minutos em que a 

câmera não fica estática por vários minutos, mas se movimentava em diferentes 

posições, como criou a montagem paralela, que declarou ter tomado de Dickens, na 

qual duas ações que se desenvolvem ao mesmo tempo alternam-se na tela (ARAÚJO, 

1995, p. 37). 

Outro grande nome que afirmou ter encontrado na literatura ideias de prestígio 

para técnicas cinematográficas foi S.M. Eisenstein (STAM, 2006, p.49). O cineasta 

russo tinha como proposta pensar na montagem como elemento essencial do filme, 

como necessidade estética e, também, ideológica capaz de transformar a arte impura 

que é o cinema em um novo meio de expressão artístico, ao organizar os códigos 

heterógenos provenientes de outras artes no filme (MOURÃO, 2006, p. 231). 

O cinema, mesmo se referindo às outras artes, estabelece vínculo com as 

formas artísticas precedentes e registra as diferenças fundamentais de seu meio. 

Stam destaca que 

 
A insistência quanto às diferenças e semelhanças entre o cinema e as 
demais artes constituía uma forma de legitimação de um meio ainda 
excessivamente jovem, um modo de dizer não apenas que o cinema 
era tão bom quanto as outras artes, mas também que deveria ser 
julgado em seus próprios termos, com relação a seu próprio potencial 
e estética (STAM, 2006, p. 49-50). 

   
Longe de ser uma arte “pura”, a narrativa cinematográfica só pode ser 

entendida em sua complexidade e completude como um meio midiático expressivo, 

composto por elementos específicos, próprios de seu sistema, e práticas emprestadas 

de outras artes, que se desenvolvem e recriam-se no contexto fílmico (SPEIDEL, 

2012, p.80). Em sua estrutura narrativa, o cinema foi muito influenciado pelo romance 

e o aparecimento do som e dos diálogos em filmes tornou a relação entre as duas 

mídias mais perceptível. Os diálogos, o voice-over e textos impressos na tela (títulos, 
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subtítulos, textos de jornais, fragmentos de livros ou cartas) auxiliam na construção 

do percurso de sentido, formando uma narrativa elaborada.   

Assim, o discurso fílmico, a exemplo de outros meios narrativos como teatro, 

romance, contos, novelas ou histórias em quadrinhos, estabeleceu uma série de 

convenções que são utilizadas pelos roteiristas e diretores. 

A estudiosa Suzanne Speidel (2012), no texto Film, Form and Narrative, faz 

algumas considerações sobre as convenções de sentido manifestas pelo cinema:   

 
Thus we respond to films based not only on our experience of the ‘real 
world’, but also the expectations we have formed through watching 
other films. Film narratives only gain meaning through these 
expectations, which may be met, or else thwarted in ways that 
reference and influence such expectations55 (SPEIDEL, 2012, p. 81). 

 
O filme é constituído por um sistema dinâmico produtor de sentido. Não sendo 

uma sequência de códigos operativos, o texto de um filme é elaborado por meio de 

construções, combinações e modificações. As estruturas que compõem o texto 

cinematográfico deslocam seus códigos em um movimento de modificação e 

substituição. Em um processo da linguagem cinematográfica, vários textos se unem 

na formação de uma única estética, o que dá coerência à produção fílmica e à sua 

escrita. Stam (2006), ao falar sobre o “texto fílmico” e sua relação múltipla de 

intertextos, cita Barthes, segundo o qual: 

 
Sabemos agora que o texto não é uma sequência de palavras 
liberando um único sentido ‘teológico’ (a ‘mensagem’ de um autor-
deus), mas um espaço multidimensional em que uma diversidade de 
escrituras, nenhuma delas original, funde-se e entra em conflito” 
(BARTHES, 1977, p. 146 apud STAM, 2006, p. 209).  
 

No que se diz respeito a relações do cinema com a literatura, existem 

questionamentos e críticas ao processo de derivação e transposição das adaptações 

cinematográficas.  Os comentários geralmente giram em torno da fidelidade ou não 

do filme ao texto literário original. A transposição de um sistema de signos verbais 

para um sistema de signos verbais e não-verbais pode causar desconforto para muitos 

que acreditam ser importante a fidelidade no processo de transposição de uma mídia 

para outra. O diretor, assim como o autor da obra literária, tem o poder criador de 

                                                             
55 Portanto, nós respondemos aos filmes baseados não apenas em nossas experiências do “mundo 
real”, mas também nas expectativas que formamos assistindo a outros filmes. Narrativas fílmicas 
apenas ganham significado por meio dessas expectativas, que podem ser correspondidas, ou 
frustradas de maneira que referenciam e influenciam tais perspectivas (Tradução nossa).  
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construir um texto inteiramente novo por meio de suas escolhas, com uma 

interpretação inovadora e criativa de uma narrativa, muitas vezes, já conhecida.  

Gérard Betton comenta a necessidade de observar as diferenças das 

linguagens fílmicas e literárias.  A simbologia e os significados expostos pelas 

imagens e pelas palavras comportam-se em detrimento do meio estético e expressivo 

em que se encontram. Não se pode comparar e atribuir o mesmo princípio de 

construção de sentido a códigos diferentes, como o do filme e o do romance:  

 
O cineasta pode se contentar em inspirar-se na história literária e 
segui-la passo a passo: “ele reproduz o equilíbrio e os centros de 
interesse do original” (Karel Reisz), sendo o filme apenas 
representação, ilustração de uma narrativa, transcrição de linguagem 
a linguagem. Mas a fidelidade à obra original é rara, senão impossível. 
Em primeiro lugar porque não se pode representar visualmente 
significados verbais, da mesma forma que é praticamente impossível 
exprimir com palavras o que está expresso em linhas, formas e cores. 
Em segundo lugar, porque a imagem conceitual, que a leitura faz 
nascer no espírito, é fundamentalmente diferente da imagem fílmica, 
baseada em um dado real que nos é oferecido imediatamente para se 
ver e não para se imaginar gradualmente (BETTON, 1987, p. 115-
116). 

 
A transposição de um romance para uma mídia visual não torna o produto 

fílmico menos significativo em relação à obra original. O que se ressalta são as 

interpretações e percepções que o cineasta propõe na transposição de uma 

linguagem para outra, transposição que por si só já cria um texto inteiramente novo.  

 

2.1 A ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA  

Os motivos da predileção por um texto já explorado em outro campo artístico, 

como é o caso da adaptação cinematográfica, advém de muitos fatores; razões 

estéticas, políticas e econômicas influenciam a escolha pela produção de um filme 

baseado em um texto literário.  O desejo de recontar uma história pode surgir da 

intenção de homenagear um texto específico e seu autor, ou de trabalhar assegurado 

por um texto conhecido e, assim, prever um produto altamente atrativo para 

determinado público, além do alto apelo econômico proveniente de um livro bem 

vendido e conceituado por seus leitores. No entanto, em nenhum dos exemplos acima 

a produção de uma adaptação deixa de ser um desafio de criação de um texto novo 

e particular.  
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É, porém, na concepção da adaptação como um texto novo que a discussão 

sobre valores e importância artística surge. A ideia de supremacia no meio das artes 

acompanhou o nascimento e o desenvolvimento do cinema; para muitos intelectuais 

do começo do século XX, o cinema era apenas um espetáculo para a massa, 

dependente da recepção de seu público, sem ter seu valor estético como arte 

reconhecido. Por meio do Manifeste des Sept Arts, publicado em 1923, por Ricciotto 

Canudo, teórico e crítico de cinema, a integração do cinema com as demais artes foi 

ganhando atenção. A concepção de que o cinema era uma arte total que conciliava 

todas as outras artes difundiu-se e foi reconhecida por muitos estudiosos e artistas. 

Apesar disso, reflexos de um juízo sobre inferioridade artística da imagem em 

movimento ainda persistem quando falamos de transposição do texto literário para o 

texto fílmico.  

As críticas de senso comum sobre as adaptações cinematográficas estão 

relacionadas, geralmente, à inferioridade do texto adaptado em relação ao original e 

à falta de fidelidade com a obra literária. A respeito da inferioridade, Robert Stam 

(2000) argumenta que esta discussão nasce do pressuposto de que, como arte mais 

antiga, a literatura é superior ao cinema e consequentemente melhor. Esta ideia deriva 

do conceito da palavra como sagrada, que o autor chama de logophilia, e envolve a 

suspeita pelo visual, nomeada iconophobia, que culturalmente provém da visão 

judaico-muçulmano-protestante que proíbe a imagem esculpida e induz à noção das 

artes visuais como inferiores às artes verbais. Stam ressalta que os estudos 

estruturalistas e pós-estruturalistas dissolveram o equívoco dessa ideia de 

supremacia. Ao tratar toda prática construtora de significado como texto, a semiótica 

estruturalista das décadas de 1960 e 1970 fez todo o texto ser merecedor da mesma 

atenção de um texto literário (STAM, 2000, p. 58).  

No que se refere à fidelidade da adaptação, a discussão torna-se mais extensa. 

É certo que ao se transpor um texto de uma mídia para outra, as modificações, sem 

dúvida, ocorrerão. As diferenças de linguagem, de processos e o produto final de cada 

universo textual são compostos por elementos específicos, que não podem ser 

equiparados ou transpostos fielmente. Quando insatisfeitos com a adaptação de seus 

livros favoritos, os espectadores alegam a infidelidade ao texto original, falha em 

capturar a temática ou os elementos que parecem essenciais à narrativa e 

rompimento com a estética da fonte literária. Parte desse pensamento surge da 

construção e interpretação prévia que cada leitor faz do texto. Como Stam afirma:  
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We read a novel through our introjected desires, hopes, and utopias, 
and as we read we fashion our own imaginary mise-en-scène of the 
novel on the private stages of our minds. When we are confronted with 
someone else’s phantasy, as Christian Metz pointed out long ago, we 
feel the loss of our own phantasmatic relation to the novel, with the 
result that the adaptation itself becomes a kind of “bad object” (STAM, 
2000, p. 54-55)56. 

 
A diferença incontestável entre um romance e de um filme por si só já revela a 

impossibilidade de transpor fielmente um texto. A produção de um romance é, 

normalmente, de responsabilidade de um autor. Em uma mídia multifacetada como o 

cinema, o diretor conta com a participação de uma equipe de vários especialistas 

técnico-artísticos. Além disso, o discurso cinematográfico pode incorporar em sua 

produção performances teatrais, música, pintura, fotografia, textos e efeitos especiais 

para elaborar um produto estético. Desta forma, mobiliza muitas pessoas em um 

projeto colaborativo, de modo que as diferenças no preço da realização das duas 

mídias são significativas. Filmes são extremamente afetados por orçamentos e 

despesas de produção, enquanto livros não dependem, necessariamente, desses 

elementos.   

A transposição de uma mídia para outra envolve uma readequação de 

convenções próprias de cada texto. O romance e seus significados simbólicos devem 

ser lidos, preenchidos e interpretados por cada leitor. O diretor de uma adaptação faz 

uma leitura da simbologia do texto literário e escolhe uma maneira de formulá-la no 

texto fílmico. As possibilidades de leitura geradas pelas construções verbais dentro do 

romance permitem muitas interpretações de seu conteúdo e reflexões sobre a sua 

estrutura. Como afirma Stam, “The text feeds on and is fed into an infinitely 

permutating intertext, which is seen through ever-shifting grids of interpretation” 

(STAM, 2000, p. 57)57. Assim, em cada interpretação feita por um leitor do romance, 

o texto e seu sentido são reconstruídos e retrabalhados em infinitos contextos.   

Citando Bakhtin, Robert Stam (2008) argumenta uma reavaliação no que se 

refere à originalidade artística, visto que para o pensador russo a expressão artística 

                                                             
56 Lemos um romance através de nossos desejos introjetados, esperanças e utopias, e, à medida que 
lemos, moldamos nossa própria mise-en-scène imaginária do romance nos palcos privados de nossas 
mentes. Quando somos confrontados com a fantasia de outra pessoa, como Christian Metz apontou 
há muito tempo, sentimos a perda de nossa própria relação fantasmática com o romance, como 
resultado a própria adaptação se torna uma espécie de "objeto ruim" (Tradução Nossa).  
57 O texto se alimenta e é alimentado em um intertexto infinitamente permutável, que é visto através de 
redes de interpretação em constante mudança (Tradução nossa). 
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é uma “construção híbrida” que mistura os discursos de uma pessoa com os de outra. 

Stam reforça seu comentário acerca da inconsistência da perspectiva sobre a 

adaptação como produção não original ou cópia infiel de um texto literário. A 

concepção transliguística de Bakhtin, do autor como orquestrador de discursos 

preexistentes, desconstrói a ideia purista da fidelidade textual. Stam afirma: 

 
As palavras de Bakhtin a respeito da literatura como uma “construção 
híbrida” aplicam-se ainda mais obviamente a um meio que envolve a 
colaboração, como o filme. A originalidade total, consequentemente, 

não é possível nem mesmo desejável. E se na literatura a 
“originalidade” já não é tão valorizada, a “ofensa” de se “trair” um 
original, por exemplo, através de uma adaptação "infiel”, é um pecado 
ainda menor (STAM, 2008, p. 21). 
 

Uma adaptação cinematográfica não deve ser vista como uma cópia de um 

texto literário. Ao contrário, a adaptação assume uma postura ativa em relação ao 

hipotexto, inserindo-se no campo do dialogismo intertextual. O conceito de dialogismo 

propõe que todo texto constrói um cruzamento de superfícies textuais. Cada texto se 

desenvolve por meio de preceitos anônimos estabelecidos por uma convenção ou por 

variações de modelos pré-existentes, citando outros textos conscientemente ou 

inconscientemente e estabelecendo relações de inversão ou incorporando-se com 

diversos textos.  O diálogo intertextual em um sentido mais amplo refere-se às infinitas 

possibilidades que são geradas pelas práticas discursivas, que propõem enunciados 

comunicativos que se desenvolvem no texto não apenas através de influências 

reconhecíveis, mas também através de processos sutis de disseminação (STAM, 

2000, p.64). 

A perspectiva da adaptação cineatográfica como leitura do romance fonte nos 

permite explorar ainda mais a ideia de diálogo intertextual proveniente de  Bakhtin e 

Kristeva. O texto como um todo dialógico possibilita leituras diferenciadas ao 

estabelecer relações de sentido com outros textos, já que, como afirma Kristeva, “[…] 

todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e 

transformação de um outro texto.” (KRISTEVA, 1974, p. 64). Se a interpretação de um 

texto já está diretamente relacionada a uma leitura parcial, pessoal e conjectural 

(STAM, 2000, p. 62), a adaptação, assim como qualquer outro texto pode gerar 

infinitas leituras de um único texto, da mesma maneira como o romance pode ser fonte 

para diversas adaptações. Stam declara que “A single novel can thus generate any 
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number of critical readings and creative misreadings58” (STAM, 2000, p. 63). O autor 

defende que não devemos presumir que um único diretor ou uma única adaptação 

sejam capazes de dizer absolutamente tudo sobre um romance. Citando Orson 

Welles, o teórico questiona que se não há nada novo para se dizer sobre o romance, 

não há porque adaptá-lo para o cinema. 

Seguindo o princípio da adaptação como diálogo entre textos, Linda Hutcheon 

faz a seguite afirmação: “When we call a work an adaptation, we openly announce its 

overt relationship to another work or works. It is what Gérard Genette would call a text 

in the ‘second degree’ (1982, p. 5), created and then received in relation to a prior 

text59”. (HUTCHEON, 2006, p. 6). Baseando-se em Gérard Genette, Palimpsestes 

(1982), a autora demonstra como a adaptação está intimamente relacionada à 

intertextualidade. O trabalho de transposição que ocorre na adaptação 

cinematográfica nada mais é do que uma relação intertextual perceptível e declarada 

entre dois textos de mídias diferentes. Se buscarmos os estudos de Genette, 

perceberemos que o teórico oferece conceitos úteis, como a transtextualidade e os 

níveis de dialogismo, para se discutir o que é adaptação cinematográfica e todas as 

suas implicações. 

Robert Stam (2000) também aprofunda suas reflexões sobre o texto fílmico 

enquanto transposição de um texto literário a partir dos conceitos de Genette.  

Fundamentado em Bakhtin e Julia Kristeva, Genette propõe o termo transtextualidade 

referindo-se a “tudo que o coloca [o texto] em relação, manifesta ou secreta, com 

outros textos” (GENETTE, 2010, p. 13). Para Stam, o primeiro tipo de relação 

transtextual de Genette, a “intertextualidade”, como presença efetiva de um texto em 

outro texto, faz da adaptação participante em uma dupla intertextualidade, uma 

literária e outra cinematográfica (STAM, 2000, p. 65). Stam, todavia, dá preferência 

para o quinto tipo de transtextualidade proposta por Genette, a hipertextualidade. Para 

o estudioso das adaptações, a relação que une um texto B, nomeado de hipertexto, a 

um texto A, o hipotexto, do qual o texto B nasce, modifica, transforma, elabora e amplia 

o texto A. Assim sendo, “Filmic adaptations, in this sense, are hypertexts derived from 

                                                             
58 Um único romance pode, assim, gerar incontáveis leituras críticas e más interpretações criativas 
(Tradução nossa). 
59 Quando chamamos uma obra de adaptação, anunciamos abertamente seu relacionamento evidente 
com outra obra ou obras. É o que Gérard Genette chamaria de texto no “segundo grau” (1982, p. 5), 
criado e depois recebido em relação a um texto anterior (Tradução nossa). 
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preexisting hypotexts that have been transformed by operations of selection, 

amplification, concretization, and actualization60” (STAM, 2000, p. 66). As adaptações 

fílmicas estão dentro de um processo contínuo de referência e transformação 

intertextual; textos gerando outros textos em uma corrente interminável de 

modificações e transmutações. 

 As marcas do texto anterior no novo texto podem aparecer nitidamente na 

adaptação fílmica, visto que, apesar de ser um texto independente, o filme nem 

sempre procura esconder a relação com a fonte que originou sua criação. Na verdade, 

o conhecimento da fonte por parte do espectador pode ser desejável, já que se torna 

uma espécie de motivação para assistir à adaptação cinematográfica. Hutcheon 

(2006) argumenta que parte do prazer em rever uma história já conhecida vem da 

simples ideia de repetição com variação, assim a adaptação proporciona diversão e 

amedrontamento por uma experiência muito inovadora. Ao combinar um ritual já 

conhecido com uma surpresa, a adaptação provoca uma associação da lembrança do 

texto familiar com a expectativa do novo (HUTCHEON, 2006, p. 4). 

Se o atrativo está na variação do que é conhecido, a adaptação cinematográfica 

viabiliza a inovação da essência do texto fonte em uma mídia diferente. Hutcheon 

comenta sobre a beleza de se adaptar reinventando e revitalizando o familiar. 

Segundo Hutcheon, a “[...] adaptation is a kind of extended palimpsest and, at the 

same time, often a transcoding into a different set of conventions. Sometimes [...], this 

transcoding entails a change of medium61” (HUTCHEON, 2006, p. 33-34), isto é, poder 

apreciar dentro do processo de transcodificação mais de um texto na mesma obra.   

A essência da expressão de cada mídia revela os aspectos mais favoráveis 

para serem construídos nos textos. Elementos linguísticos, culturais e contextuais 

fazem parte do processo complexo da transcodificação do texto literário para o texto 

cinematográfico. O cinema tem sua especificidade marcada pelo seu material de 

expressão, assim como o texto literário; no entanto, se o romance se utiliza apenas 

de uma fonte de produção, a palavra escrita, o filme tem um leque de possibilidades, 

como a imagem fotográfica em movimento, os ruídos da cena e a música. Recursos 

                                                             
60 As adaptações cinematográficas, nesse sentido, são hipertextos derivados de hipotextos 
preexistentes que foram transformados por operações de seleção, amplificação, concretização e 
atualização (Tradução nossa). 
61 [...]a adaptação é uma espécie de palimpsesto prolongado e, ao mesmo tempo, muitas vezes uma 
transcodificação em um conjunto diferente de convenções. Em alguns momentos [...], essa 
transcodificação implica uma mudança de mídia (Tradução nossa).  
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como a montagem, o enquadramento de câmera, a justaposição de imagens, entre 

outros, possibilitam ao cinema uma maior expressividade em seu meio; os diretores 

das adaptações têm liberdade para subtraírem, adicionarem, inverterem ou recriarem 

o que uma vez foi escrito com palavras, por meio dos elementos que compõem o 

universo cinematográfico.  

 

2.2 A ANÁLISE FÍLMICA  

A análise fílmica é uma prática que está relacionada a um contexto e, 

consequentemente, como qualquer texto possuidor de um discurso, é passível de 

variáveis em suas abordagens e conclusões. Assim sendo, para a estruturação da 

análise de um filme é importante definir qual o contexto e o objetivo final. Entre os 

desafios da análise fílmica está o seu objeto de estudo - enquanto a análise literária 

explica o escrito pelo escrito, a análise fílmica recorre ao escrito para transpor e 

transcodificar o que pertence ao audiovisual (VANOY e GOLIOT-LÉTÉ, 2006, p. 10). 

Com o recurso da descrição dos objetos filmados, das montagens de imagens, 

das músicas, ruídos e entonações, a análise se desenvolve em um processo de 

compreensão e reconstrução do filme. O examinar do texto fílmico está no desvendar 

e desmontar das manipulações apresentadas para criar os simbolismos e efeitos de 

verossimilhança, que, em uma observação superficial, passariam desapercebidos 

pelo espectador por conta da fantasiosa impressão de realismo do cinema.  

Vanoy e Goliot-Lété referem-se à atividade analítica do filme como 

“despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais 

que não se percebem isoladamente ‘a olho nu’, pois se é tomado pela totalidade” 

(VANOY e GOLIOT-LÉTÉ, 2006, p.15).  A desconstrução do filme permite a obtenção 

do conjunto de elementos distintos do texto fílmico, que, ao se relacionarem, 

constroem sentido, de modo que a análise consiste também “em estabelecer elos 

entre esses elementos isolados, em compreender como eles se associam e se tornam 

cúmplices para fazer surgir um todo significante: reconstruir o filme ou o fragmento” 

(VANOY e GOLIOT-LÉTÉ, 2006, p.15).  

O objetivo da análise fílmica é esclarecer e explicar o funcionamento de 

determinado filme acrescendo uma interpretação. Em um exercício de desconstrução 

e reconstrução pode-se perceber as associações dentro do texto fílmico e, até mesmo, 

fora dele. Na interpretação, um ponto essencial é o equilíbrio entre a observação do 

conteúdo e dos aspectos formais. Um filme deve ser visto tanto pelo seu aspecto 
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cultural, social e político, quanto pelo seu meio e suas singularidades. Deve-se traçar 

uma análise que permita examinar significados ocultos do texto como um todo.  

Ao relacionar o filme com o romance busca-se uma análise comparativa, mas 

longe de ideias hierárquicas acerca da superioridade de um texto sobre o outro. 

Adotando uma perspectiva dialógica, a análise da adaptação cinematográfica e do 

texto escrito se propõe a mostrar como cada mídia descreveu e incorporou 

determinados temas em suas especificidades. Com objetivos bem definidos, os 

objetos da análise passam por uma observação rigorosa e detalhada dos 

componentes que constituem os textos, desvendando como se estabelece um diálogo 

claro entre a adaptação e o romance. 

Destacamos, porém, alguns elementos da análise fílmica que deverão auxiliar 

na proposta comparativa entre o texto cinematográfico e o texto escrito: a dinâmica 

da narrativa, que é a decomposição do filme por partes (sequências e cenas); os 

pontos de vista, que podem ser abordados por diferentes perspectivas, dentre os 

quais, para a presente análise, optaremos por aquele que fala do sentido narrativo 

(como e quem conta a história); a cena principal do filme em relação ao ápice da 

narração escrita e as conclusões a respeito das relações estabelecidas entre o texto 

fílmico e o romance.  

Para analisar a adaptação dentro das perspectivas citadas, faz-se necessário 

um aprofundamento sobre em que consiste a linguagem cinematográfica. 

Considerando que dentre os objetos de estudo deste trabalho estão dois textos 

fílmicos, desenvolvemos o próximo tópico como uma descrição das funções dos 

elementos que compõem um filme.  

 

2.2.1 A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA  

Marcel Martin, em seu livro A Linguagem Cinematográfica (2011), propõe-se 

explicar a complexa linguagem do cinema. Ao elencar os processos da escritura 

fílmica, o autor preocupa-se com a evolução dessa linguagem nas esferas técnica, 

ideológica e histórica. O texto de Martin oferece explicações, definições e análises que 

auxiliam na decodificação e assimilação da linguagem fílmica. A compreensão dos 

elementos fílmicos funciona como uma ferramenta de análise que nos permite 

explorar, com mais propriedade, o exame de um filme. Baseando-se no texto clássico 

de Martin e na perspectiva didática e leve de Laurent Jullier e Michel Marie, no livro 
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Lendo as Imagens do Cinema (2009), procuramos destacar os principais elementos 

que compõem a escrita cinematográfica. 

Uma das primeiras observações que deve ser feita sobre a linguagem 

cinematográfica vem do semiólogo Christian Metz que define o cinema como um 

conjunto de signos destinados à comunicação (MARTIN, 2011, p. 17). Essa 

comunicação é de um aspecto pouco sistemático, já que suas unidades mínimas de 

significado não são estáveis ou universais e seu funcionamento está vinculado à 

reprodução fotográfica da realidade. A imagem duplicada dos próprios seres e objetos 

articula-se à imaginação do espectador e desenvolve significados e metáforas. 

Christian Metz fala de uma quase realidade das imagens arrancadas da quietude do 

mundo e transpostas na tela. “Dispostas diferentemente do que na vida, tramadas e 

reestruturadas pelo fio de uma intenção narrativa, as efígies do mundo tornam-se os 

elementos de um enunciado” (METZ, 1965 apud MARTIN, 2011, p. 18). Imagens que 

são elementos de criação, reorganizados e ordenados e distantes da neutralidade.  

A relação entre o real objetivo e a sua imagem fílmica representa uma 

característica fundamental da expressão cinematográfica, a imagem possuidora de 

um valor estético e real compõe o objeto principal da escrita fílmica. Assim como a 

linguagem poética, a linguagem fílmica é enriquecida com a multiplicidade de 

significados atribuídos à imagem. O espectador tem um papel importante no 

envolvimento com a realidade mágica construída na grande tela e com a consciência 

dos significados específicos e ocultos daquilo que se vê. A percepção subjetiva do 

realizador de um filme faz das imagens em movimento escolhidas uma densificação 

do real, atribuindo um conceito artístico às imagens que aparentam uma reprodução 

de objetos da realidade. Ao definir o valor da imagem cinematográfica, Martin afirma: 

 
A imagem fílmica proporciona, portanto, uma reprodução do real cujo 
realismo aparente é, na verdade, dinamizado pela visão artística do 
diretor. A percepção do espectador torna-se aos poucos afetiva, na 
medida em que o cinema lhe oferece uma imagem subjetiva, densa e, 
portanto, passional da realidade: no cinema, o público verte lágrimas 
diante de cenas que, ao vivo, não o tocariam senão mediocremente 
(MARTIN, 2011, p. 25). 

 
A imagem, apesar de sua exatidão representativa, é extremamente maleável e 

ambígua no nível de sua significação. A interpretação de um filme parte de diversas 

possibilidades de leitura feitas por seus espectadores e o público aprende a ler o que 

se passa na tela e a fazer relações entre as imagens e seus contextos. Assim como 
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as palavras, a imagem fílmica deve ser decodificada em seus conceitos e sutilezas. 

Em um primeiro momento, a imagem reproduz o real para, eventualmente, afetar o 

sentimento do espectador e, por fim, gerar uma significação que é possuidora de um 

caráter ideológico e moral (MARTIN, 2011, p. 28). Como linguagem, o filme deve ser 

decifrado e não digerido passivamente sem a consciência da existência de um 

percurso de sentido. 

 

2.2.1.1 O PAPEL CRIADOR DA CÂMERA  

Estabelecido o papel da imagem como matéria criadora do filme, devemos nos 

atentar para a participação criadora da câmera, que faz dessa imagem em movimento 

uma sucessão de escolhas propositais para a construção de significado. O papel 

fundamental da câmera na produção cinematográfica está relacionado ao registro da 

realidade material como fonte da realidade fílmica, sua movimentação semelhante ao 

do olho humano trouxe dinamicidade e protagonismo às imagens capturadas. Assim 

como o olhar do espectador, o olhar do protagonista do filme focaliza, evidencia e viaja 

por um apanhado de cenários e objetos. O realizador do filme pode inserir diversos 

pontos de vista para o espectador, por meio da câmera que capta cenas em 

movimento e cenários. 

Alguns fatores condicionam e criam a expressividade da câmera. Dos mais 

estáticos aos que apresentam maior dinamicidade, são eles: os enquadramentos, os 

diversos tipos de planos, os ângulos de filmagem e os movimentos de câmera.  

Os enquadramentos constituem um aspecto do trabalho de criação da câmera 

que transforma a realidade em matéria artística. Por meio do enquadramento é 

possível deixar alguns elementos da ação fora da tela e delimitar o que aparecerá na 

cena. O que se enquadra se relaciona tanto ao que está dentro dos limites do quadro 

quanto ao que está fora, podendo-se empregar o conceito de elipse62 para a 

construção de sentido da narração. Desta forma, selecionando determinada porção 

de realidade para figurar na tela, o realizador do filme compõe o conteúdo da imagem. 

O uso de determinados enquadramentos modifica o ponto de vista do espectador e 

pode ainda trabalhar com dimensões espaciais e a profundidade de campo. O cinema, 

por meio desse processo de criação, transforma e interpreta a realidade de forma 

                                                             
62  A elipse é a omissão intencional de informações facilmente identificáveis pelo contexto e por 
elementos que constrói significados por sucessões de imagens sequenciadas, permitindo que o 
espectador preencha as lacunas narrativas. 
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extraordinária e singular. O enquadramento, como afirma Martin, é “o mais imediato e 

o mais necessário recurso da tomada de posse do real pela câmera” (MARTIN, 2011, 

p. 39). 

Outro fator de expressividade da câmera ocorre no nível dos planos. 

Considerados como a imagem fílmica que apresenta um conteúdo material e um 

conteúdo dramático, os diversos tipos de planos são aqueles que contribuem para a 

percepção do que se passa na tela.  Inácio Araújo (1995, p. 63) define plano como 

cada fragmento filmado, o enquadramento que a câmera faz do espaço, determinando 

qual a distância entre a câmera e o objeto. Seguindo a nomenclatura de Araújo, os 

vários tipos de plano são: o plano de conjunto, o plano médio, o plano americano, o 

primeiro plano, o primeiríssimo plano e o plano de detalhe. Cada plano revela nas 

imagens captadas expressões, cenários e ângulos que buscam transmitir impressões, 

sentimentos e reações das personagens. No quadro e ilustração abaixo procuramos 

definir melhor a função de cada plano: 

 Plano Geral (PG) - Abrange uma vasta e distante porção de espaço, 

como uma paisagem e não identifica os personagens. 

 Plano de Conjunto (PC) - Mostra um grupo de personagens e o ambiente 

em que se encontram de forma mais próxima que o plano geral e permite uma 

identificação.  

 Plano Médio (PM) - Enquadra as personagens por inteiro quando estão 

de pé, deixando pequenas margens acima e abaixo. 

 Plano Americano (PA) – Enquadra as personagens do joelho para cima 

aproximadamente. 

 Primeiro Plano (PP) – Mostra a personagem da cintura para cima. 

 Primeiríssimo Plano (PPP) -  Enquadra apenas o rosto. 

 Plano de detalhe (PD) - Enquadra e destaca partes do corpo (um olho, 

uma mão) ou objetos (um anel sobre a mesa). 
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Figura 2- Escala de planos 

Fonte: Elaborada pela própria autora, 2018. 

Marcel Martin fala sobre a importância de outro componente do 

enquadramento, o ângulo de filmagem. Para o autor, os ângulos de filmagem podem 

adquirir um significado psicológico particular quando não são diretamente justificados 

pela ação ligada à cena (MARTIN, 2011, p. 41). Os tipos de ângulo de filmagem são: 

contra-plongée, no qual o tema é fotografado de baixo para cima, ângulo que pode 

gerar uma impressão de superioridade, exaltação ou até mesmo triunfo porque 

engrandece os indivíduos; ângulo plongée, que, em contrapartida, é fotografado de 

cima para baixo e possui a tendência a tornar o indivíduo menor, sugerindo uma 

situação de desamparo, submissão, inferioridade ou insegurança; o enquadramento 

inclinado, outro efeito de angulação, em que a câmera é inclinada em seu eixo óptico, 

o que confere uma imagem diagonal do sujeito e pode agir de duas maneiras - quando 

filmada de maneira objetiva, essa perspectiva da câmera pode transmitir muita 

expressividade e dar uma impressão de esforço físico, mas, quando empregada 

subjetivamente, mostra o ponto de vista de alguém que não se encontra em uma 

posição vertical, podendo conferir a ideia de preocupação; por fim, temos o 

enquadramento desordenado, que se deve ao fato de a câmera ser sacudida em todos 

os sentidos, o que pode conferir, de modo subjetivo, o ponto de vista de um sujeito 

em movimento ou, de maneira objetiva, uma ideia de caos e tumulto (MARTIN, 2011, 

p. 43-47, grifo nosso). 

Laurent Jullier e Michel Marie (2009) falam dos movimentos de câmera como 

um dos parâmetros que intervém na construção do ponto de vista, que conduzem a 
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uma serie de conotações. O movimento que acontece dentro do enquadramento 

cinematográfico é um dos componentes mais importantes de um filme e pode 

acontecer dentro do quadro, com as pessoas ou objetos se deslocando, ou pelo 

deslocamento da própria câmera. No que se refere aos movimentos dentro do quadro, 

com a câmera parada, observa-se as pessoas e objetos que entram e saem do quadro 

durante a tomada. Já a movimentação da câmera pode ser definida em três tipos: 

travelling, panorâmica e trajetória.  

O travelling é o deslocamento da câmera em que o ângulo entre o eixo óptico 

e a trajetória da deslocação permanece constante. No travelling, a câmera pode ser 

movimentada para frente ou para trás além de executar performances na lateral e 

vertical. O travelling vertical acompanha uma personagem em movimento; já o 

travelling lateral tem um valor descritivo e pode apresentar um espaço ou cenário 

importante da trama. O travelling para trás, de baixo para cima, exprime um efeito de 

abatimento ou ruína moral e entre seus significados estão o de conclusão da trama 

ou ideia, de afastamento do espaço, desapego moral, impressão de solidão, de 

impotência ou morte. O último subtipo de travelling, o travelling para frente, é descrito 

por Martin (2011, p.51) como um movimento mais natural, uma vez que corresponde 

ao ponto de vista de uma personagem que avança, ou ainda a direção do olhar do 

sujeito para um centro de interesse. Entre as funções expressivas do travelling, para 

frente está a introdução, como um movimento que apresenta para o espectador o 

mundo em que a ação vai se desenrolar, a descrição do espaço material, a evidência 

de um elemento dramático importante, a passagem da representação de um sonho e 

a materialização da tensão mental. 

O segundo movimento de câmera, a panorâmica, de acordo com  Martin (2011, 

p. 56-57), consiste numa rotação da câmera ao redor do seu eixo vertical ou horizontal, 

sem o deslocamento do aparelho, e pode ser dividida em três tipos principais: a 

puramente descritiva, que tem por finalidade a exploração de um espaço; a 

expressiva, que tem como função sugerir uma ideia ou impressão; a dramática, que 

desempenha um papel direto na narrativa, destinada a estabelecer relações especiais 

entre um indivíduo que olha a cena e o objeto observado, ou, então, entre um sujeito 

de um lado e outro sujeito, ou outros sujeitos do lado oposto, dando a impressão de 

ameaça ou hostilidade.  

Por fim, o movimento em trajetória, uma combinação entre o travelling e a 

panorâmica é geralmente realizado com a ajuda de uma grua. O movimento passa 
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uma ideia pouco natural e tem frequentemente função introdutória das relações 

espaciais entre as personagens, além de acompanhar os movimentos delas.  

 

2.2.1.2 A METÁFORA E O SÍMBOLO 

Tudo o que é mostrado na tela possui um sentido, as imagens estão sempre 

implicando significados e estabelecendo relações com o que as rodeia. No cinema, os 

símbolos utilizados geralmente recorrem a uma imagem capaz de sugerir um 

conteúdo além do aparente oferecido ao espectador. Nesse caso, a significação de 

uma imagem fílmica depende tanto do objetivo do realizador, quanto da imaginação 

daquele que assiste ao filme. Martin afirma que as imagens cinematográficas têm um 

poder maior de implicação do que explicação e “é por isso que a maior parte dos filmes 

de qualidade admite vários níveis de leitura, conforme o grau de sensibilidade, de 

imaginação e cultura do espectador” (MARTIN, 2011, p. 103). Assim, a imagem fílmica 

pode expressar um conteúdo explícito, imediato e diretamente legível, ou implícito, 

com um sentido simbólico dado pelo realizador do filme e reconhecido pelo 

espectador.  

  Martin fala sobre o uso de metáforas e símbolos no meio fílmico através da 

composição das imagens. Para o autor, o uso simbólico das imagens no filme 

acontece de duas formas, podendo consistir na substituição de um indivíduo, ou 

objeto, por um sinal, ou na criação de uma significação secundária, com a 

aproximação de duas imagens, que ele chama de metáfora.   

A metáfora é um dos recursos de maior expressão da linguagem, por meio dela 

podemos compreender e tornar compreensíveis diferentes aspectos da realidade e do 

pensamento. Ela está presente na linguagem cotidiana, na científica, no seu meio 

mais significativo, a literatura, e, também, na linguagem cinematográfica. No cinema, 

a metáfora tornou-se um valioso instrumento criativo, capaz de produzir, no 

espectador, um choque psicológico, que por meio de uma justaposição de imagens, 

confronta ideias e facilita a assimilação daquilo que o realizador do filme propôs 

(MARTIN, 2011, p. 104). Marcel Martin declara ser possível definir as metáforas do 

cinema em três tipos. A primeira definição é a das metáforas plásticas, que nascem 

da analogia de estrutura ou tonalidade psicológica no conteúdo puramente 

representativo das imagens. Em seguida, observam-se as metáforas dramáticas, que 

tem seu papel direto na ação, fornecendo elementos explicativos que serão úteis para 

a construção e compreensão do enredo. Por fim, temos as metáforas ideológicas 



65 
 

destinadas a provocar reflexão no espectador, capazes de provocar uma tomada de 

posição, geralmente de cunho social e humanitário (MARTIN, 2011, p. 104-108). 

Quando o significado não surge do choque de duas imagens, mas reside na 

própria imagem, que além de um significado explícito, possui um valor mais vasto e 

profundo, não estamos mais nos relacionando com a metáfora, mas sim com o próprio 

símbolo. A ocorrência do símbolo sempre pertence à ação e pode provir de uma 

composição simbólica da imagem, como a personagem diante de um objeto, a 

personagem com um objeto, duas ações simultâneas, uma ação visual combinada 

com um elemento sonoro, um texto escrito sublinhando o sentido de uma ação ou 

situação e a adição de um elemento exterior à ação. Além disso, os símbolos podem 

carregar um conteúdo latente e implícito da imagem distinguindo-se em: símbolos 

plásticos, dramáticos e ideológicos (MARTIN, 2011, p. 113-119). Os símbolos 

plásticos são aqueles que podem evocar uma realidade diferente por meio de planos 

de movimento de um objeto ou gestos ou sua ressonância afetiva. Os símbolos 

dramáticos são aqueles que desempenham um papel direto na ação fornecendo ao 

espectador elementos úteis para a compreensão da narrativa. Os símbolos 

ideológicos servem para sugerir ideias que ultrapassam os limites da história em que 

estão integrados.  

 

2.2.1.3 OS ELEMENTOS SONOROS  

As combinações audiovisuais do cinema permitem que as imagens adquiram 

um valor realista, capaz de despertar efeitos psicológicos e dramáticos. Não se deve, 

porém, afirmar que o som fílmico seja uma reprodução fiel do real. Stam (2006, p. 240) 

afirma que a captação do som no cinema é igualmente criativa comparada à escolha 

de imagens, mais que um mero registro, o som é manipulado e reelaborado com um 

propósito específico em cena. Entre os elementos sonoros que compõem um filme 

estão os ruídos, a música e fala das personagens e dos narradores. Todos esses 

elementos, segundo Martin, contribuem de maneira significativa para a construção de 

sentido do filme; eles podem aumentar a autenticidade da imagem, passando uma 

maior impressão de realidade, possibilitar o uso normal das palavras e utilizar o 

silêncio e a música como função dramática e expressiva. Além disso, é possível criar 

metáforas e símbolos com a justaposição da imagem e do som (MARTIN, 2011, p. 

121). 
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Entre as distinções fundamentais do som fílmico temos as questões de 

enquadramento delimitadas pelo som on screen ou off screen, que estão relacionados 

com o que se enxerga da fonte sonora, ou seja, o som pode ocorrer dentro do 

enquadramento visual da cena (on screen) ou fora dela (off screen). Além disso, o 

som pode adquirir uma perspectiva diegética ou não diegética, relacionando-se com 

o mundo ficcional da história, como os sons on/off screen, ou derivando de fora do 

universo narrativo, como a voz narrativa, as músicas de fundo ou efeitos sonoros 

especiais. Outro aspecto importante do som é a correlação exata entre imagem e som, 

por exemplo, a sincronia dos movimentos dos lábios de uma personagem e aquilo que 

escutamos.   

No que se refere aos elementos sonoros de composição de um filme, conta-se 

com a presença dos ruídos, que têm a função de apoiar a narrativa em um universo 

verossímil; eles podem ser divididos em ruídos naturais, fenômenos sonoros do 

mundo natural e ruídos humanos, que são fenômenos sonoros produzidos por 

pessoas provenientes de palavras, máquinas e personagens cantando ou de um rádio 

tocando música. A música, que é um dos atrativos sonoros mais evidentes do cinema, 

tem o efeito de tocar as emoções e sentimentos do espectador. No texto fílmico, a 

música pode desempenhar papeis rítmicos, dramáticos e líricos. Martin fala que o 

papel dramático da música oferece uma tonalidade psicológica à cena, ajudando na 

compreensão do sentido da ação que as imagens apresentam. O papel rítmico realça 

o movimento entre a imagem e o som, além de substituir ruídos reais e transformá-los 

aos poucos em música. No papel lírico, a música sede às imagens uma dimensão 

lírica contribuindo para a densidade de um momento ou ato.  

O diálogo e a fala, que também estão relacionados aos elementos sonoros 

fílmicos, têm papel importante na caracterização das personagens, permitindo ao 

espectador conhecer a interioridade dos indivíduos da narrativa, suas intenções e 

opiniões. A noção de diégesis, o mundo criado pela ficção, possibilitou no cinema uma 

maior análise das relações entre som e imagem. Christian Metz, segundo Stam, 

propõe, no que se refere aos diálogos, uma divisão entre o discurso totalmente 

diegético, que é “falado pelas personagens como vozes da ficção”, o discurso não-

diegético, que são comentários em off screen de um falante anônimo, e o discurso 

semidiegético, que consiste no “comentário em over de uma das personagens, da 

ação”, sobre o que se passa no espaço ficcional (STAM, 2006, p. 241). 
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2.2.1.4 A MONTAGEM  

A composição do filme e do conjunto de imagens que o cria nunca pode ser 

considerada com uma rigidez interna ou estatismo. A estrutura dinâmica dos 

enquadramentos na tela mostra como a produção fílmica é um conjunto dinamizado e 

progressivo de pontos de vista que contam uma história. A ideia do processo de 

significação contínuo da imagem nos leva a um conceito muito significante para o 

cinema: a montagem. 

A montagem é o processo que seleciona, ordena e ajusta os planos de um filme 

criando movimento e ritmo ao texto fílmico. Segundo Martin, montagem “é a 

organização dos planos de um filme em certas condições de ordem e de duração” 

(2011, p. 147). Podemos distinguir dois aspectos importantes da montagem de acordo 

com o autor: a montagem narrativa e a montagem expressiva. A montagem narrativa 

consiste em reunir planos que possuem um conteúdo de acontecimentos em uma 

sequência lógica ou cronológica com o objetivo de contar uma história, contribuindo 

para um avanço da ação do ponto de vista dramático (o do filme) e psicológico (o da 

compreensão da história pelo espectador). O que o autor nomeia como montagem 

expressiva, por outro lado, define-se como planos justapostos com o objetivo de 

produzir um efeito preciso com o choque entre duas imagens, exprimindo por si só um 

sentimento ou uma ideia. A montagem expressiva procura constantemente produzir 

efeitos de ruptura no pensamento do espectador, fazendo-o hesitar intelectualmente 

para tornar mais viva a influência das ideias do realizador do filme, transpostas pelo 

confronto entre os planos.   

Segundo Martin (2011, p. 171), a montagem está relacionada a um dinamismo 

mental, que ocorre em virtude da identificação perceptiva do espectador com o 

personagem, por exemplo, o que é mostrado em um plano pode ser que o 

personagem vê, ou o que ele pensa, o que ele procura ver, ou ainda, alguma coisa 

fora de sua visão, como a memória. Nos primeiros casos - o que vê e o que pensa- a 

relação entre planos é justificada no nível da própria personagem; já nos dois últimos 

– o que procura ver ou algo fora de sua visão –  a ligação se faz por intermédio do 

espectador, assim se estabelece um paralelo entre a consciência da personagem com 

o espectador. Esse dinamismo mental baseia-se no fato de os planos prepararem, 

suscitarem e condicionarem planos seguintes, contendo um elemento que interroga e 

outro de execução de um ato que será realizado pelo plano seguinte.  
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Focando na montagem narrativa, observamos que ela envolve principalmente 

as relações de cena a cena ou sequência a sequência. Martin define cena e sequência 

como:  

 

A cena é determinada mais particularmente pela unidade de lugar e 
de tempo [...]; já a sequência é uma noção especificamente 
cinematográfica: consiste numa sucessão de planos cuja 

característica principal é a unidade de ação [...] e a unidade orgânica, 
isto é, a estrutura própria que lhe é dada pela montagem (MARTIN, 
2011, p. 157, grifo do autor). 
 

Marcel Martin (2011, p. 174-178) define quatro tipos de montagem narrativa, 

que se organizam de acordo com o critério fundamental da narrativa fílmica, o tempo, 

ou seja, a ordem das sucessões, a posição relativa dos acontecimentos na sua 

sequência casual: 

 

A. Montagem linear - caracteriza a organização de um filme que contém 

uma ação única, exposta numa sequência de cenas colocadas em ordem lógica e 

cronológica. 

B. Montagem invertida – configura a montagem que subverte a ordem 

cronológica para criar uma temporalidade subjetiva e altamente dramática, indo e 

voltando livremente do presente ao passado. Pode ser um único retorno ao passado 

que se estende a praticamente o filme todo ou a uma série de flashbacks que 

correspondem à várias lembranças, ou até uma mistura mais audaciosa do passado 

e do presente. 

C. Montagem alternada – é uma montagem composta por paralelismo, 

fundamentada na contemporaneidade precisa de duas, ou várias ações que se 

justapõem, as quais, na maioria das vezes, acabam por se juntar no final do filme. 

D. Montagem paralela - são abordadas duas ou mais ações ao mesmo 

tempo, intercalando fragmentos, de forma alternada, de cada uma delas, com o 

objetivo de fazer surgir uma significação de seu confronto. Neste tipo de montagem, 

a contemporaneidade das ações não é absolutamente necessária, o que faz com que 

a montagem paralela seja a mais sutil. 

 

As análises das adaptações cinematográficas de Jane Eyre, em comparação 

ao romance de Brontë, terão como instrumentos de observação alguns dos elementos 

que compõem a linguagem cinematográfica, como os enquadramentos, planos, 
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ângulos de filmagem e os estilos de montagem. É notório, como a produção artística 

do filme tem componentes criadores de sentidos que devem ser analisados 

atentamente para verificarmos quais efeitos são transmitidos em cada trecho da obra.  
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3. ANÁLISE DAS ADAPTAÇÕES DE STEVENSON E FUKUNAGA 

As adaptações de Jane Eyre para o cinema, assim como a maioria dos textos 

literários adaptados para essa mídia, possuem similaridades e diferenças em 

comparação à obra original.  Alguns diretores, como Carry Fukunaga (2011), optam 

por manter uma relação estreita com a narrativa do texto de Brontë e não se 

comprometem com mudanças inesperadas nas personagens ou nos desfechos. Já 

outros, como Robert Stevenson (1943), preferem usar o romance apenas como 

suporte para desenvolver uma história similar, mas com elementos bastante distintos 

da fábula original. Em ambos os casos existe uma preocupação em recontar a história 

renovando suas interpretações. Assim como afirma George Bluestone, em seu livro, 

Novels into films, “the film becomes a different thing in the same sense that a historical 

painting becomes a different thing from the historical event which it illustrates63” (1961, 

p. 5).  

Os dois corpora cinematográficos que serão analisados neste capítulo 

possuem contextos de produção diferentes, como as datas em que foram estreados, 

um em 1943 e outro em 2011, e os países de origem, um americano e outro britânico. 

Essas diferenças influenciam diretamente as leituras do romance transpostas para os 

filmes. Kristeva, em relação às estruturas de um texto e suas interpretações, afirma 

que “a palavra literária não é um ponto (um sentido fixo), mas um cruzamento de 

superfícies textuais, um diálogo de várias escrituras: do escritor, do destinatário (ou 

do personagem) do contexto cultural atual ou anterior” (KRISTEVA, 1974, p. 62). 

Destacamos, então, a importância para nossa análise em esclarecer as características 

estéticas dos filmes assim como as dos contextos em que foram elaborados.   

Em 1943, a produção cinematográfica americana de Robert Stevenson, Jane 

Eyre estreava nos cinemas Britânicos em 24 de dezembro, sendo lançada nos 

Estados Unidos dois meses depois, no dia 3 de Fevereiro de 194464. O filme conta 

com os roteiristas Aldous Huxley65, John Houseman e o próprio Stevenson. Os atores 

protagonistas são Joan Fontaine como Jane Eyre e Orson Welles como Mr. 

Rochester. Welles foi um diretor, ator e roteirista muito popular do século XX, uma de 

                                                             
63 “o filme se torna uma coisa diferente no mesmo sentido em que uma pintura histórica se torna 
diferente do evento histórico que ela ilustra” (Tradução nossa). 
64 Dados retirados do site IMDB (Internet Movie Database). 
65 Aldous Huxkey é muito conhecido pelo seu romance Admirável Mundo Novo, mas também trabalhou 
como roteirista de filmes Holywoodianos como Pride and Prejudice (1940) e A Woman's Vengeance 
(1948).   
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suas produções de maior renome foi Citizen Kane (1941), que, para muitos, é um filme 

revolucionário por apresentar uma narrativa não linear e quebrar alguns padrões 

cinematográficos da época. Fontaine, por sua vez, também possuía grande fama em 

Hollywood. A atuação como protagonista do filme Rebecca (1940), de Alfred 

Hitchcock, alavancou a carreira da atriz, sendo importante destacar a similaridade e 

influência do romance de Brontë na narrativa de Rebecca. 

O The New York Times lançou em 1944 um artigo sobre o filme com o seguinte 

título “'Jane Eyre,' a Somber Version of the Brontë Novel, With Joan Fontaine and 

Orson Welles, Opens at the Music Hall”. Neste artigo fala-se muito sobre o tom 

sombrio e até mesmo maligno que é transposto para o filme da obra de Brontë, 

enfatizando-se sempre o estilo assustador e perverso dado à adaptação. Bosley 

Crowther, o escritor do artigo, faz a seguinte afirmação: “With Orson Welles playing 

Rochester, the anguished hero of the book, they mainly gave way to the aspects of 

morbid horror to be revealed66” (1944, on-line). Evidenciando a atuação de Welles, 

Crowther argumenta que Joan Fontaine e sua Jane Eyre foram obscurecidas pela 

ferocidade de Mr. Rochester e sua personalidade tenebrosa. Por fim, o texto termina 

falando que “The settings are heavy and sombre, and Robert Stevenson has directed 

in a style that suggests the romantic extravagance of dark Victorian prose67” (1944, 

on-line). 

Além do romantismo extravagante relacionado à prosa gótica vitoriana que 

Crowther cita, somos capazes de analisar com mais propriedade o estilo narrativo do 

filme ao obtermos mais informações sobre o chamado cinema clássico Hollywoodiano. 

Jane Eyre (1943) foi produzido pela 20th Century Fox, uma das maiores empresas 

cinematográficas da época, que, assim como suas concorrentes, estava no mercado 

de produção em massa de filmes. Um dos principais objetivos desses filmes era 

agradar e entreter o espectador com suas histórias de fácil entendimento e narrativas 

claras. 

Os filmes Hollywoodianos produzidos nesse período seguiam algumas 

convenções em suas narrativas. David Bordwell, no texto O cinema clássico 

Hollywoodiano: normas e princípios narrativos, discorre sobre os aspectos da 

                                                             
66 Com Orson Welles interpretando Rochester, o herói angustiado do livro, eles essencialmente deram 
preferência aos aspectos do horror mórbidos a serem revelados (Tradução Nossa). 
67 Os ambientes são pesados e sombrios, e Robert Stevenson dirigiu em um estilo que sugere o 
romance extravagante da prosa vitoriana obscura (Tradução Nossa) 
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narrativa desse cinema, explicando os pontos centrais que caracterizam o percurso 

da história do filme clássico. Bordwell afirma que a narrativa clássica “respeita o 

padrão canônico de estabelecimento de um estado inicial de coisas que é violado e 

deve ser restabelecido” (BORDWELL, 2005, p. 199), de modo que a trama “é 

composta por um estágio de equilíbrio, sua perturbação, a luta e a eliminação do 

elemento perturbador” (BORDWELL, 2005, p. 199). 

 A narrativa de Jane Eyre de Robert Stevenson, apesar de ter inovações em 

sua caracterização de espaço ao utilizar da estética gótica (a qual estudaremos 

adiante), ainda mantém o que Bordwell descreve como casualidade, isto é, a trama é 

construída através de ações e consequências que estabelecem linearidade à história.  

A narrativa do filme respeita os estágios descritos por Bordwell, que podem ter 

seu desenvolvimento observado em dois momentos distintos: na infância da 

personagem e em sua fase adulta. No começo do filme, o espectador é apresentado 

à personagem Jane ainda criança em uma situação de desamparo na casa de sua tia, 

onde a menina é desprezada e logo enviada à escola Lowood. O novo lugar não se 

mostra acolhedor como esperado por Jane no começo de sua jornada; a direção 

severa de Mr. Brocklehurst faz com que as estudantes vivam em miséria e sofram 

constantes punições. Ainda assim, é lá que Jane conhece seus primeiros momentos 

de felicidade com a amizade de Hellen Burns. Porém, o equilíbrio representado por 

Burns é quebrado quando a jovem morre deixando Jane novamente sozinha. Mr. 

Rivers, o médico responsável por cuidar da saúde das estudantes, torna-se na 

ocasião da morte de Burns uma espécie de mentor para Jane e aconselha a jovem a 

batalhar por um objetivo, completar sua educação e fazer a vontade de Deus. Esse 

objetivo é cumprido por Jane por meio da adequação de sua conduta com o passar 

dos anos, tornando-se uma adulta capaz de buscar o próprio sustento. 

O segundo momento da narrativa é marcado pela conquista de Jane como 

governanta em Thornfield. A nova colocação da personagem dá a ela a oportunidade 

de exercer tudo que aprendeu em Lowood e experimentar um outro tipo de vida. O 

relacionamento que se desenvolve durante esse período entre Jane e seu patrão Mr. 

Rochester traz mobilidade ao equilíbrio conquistado pela jovem. A paixão que nasce 

entre as duas personagens encontra diversos obstáculos como a idade, a posição 

social e o mistério que envolve Rochester, o fator que causa a perturbação. A quebra 

do estado de equilíbrio efetivamente ocorre com a descoberta do mistério: Rochester 

tem uma esposa escondida, o que impossibilita o enlace amoroso entre Jane e seu 
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amado. A personagem, então, decide sair de Thornfield e manter-se fiel aos seus 

valores, negando permanecer junto a Rochester na nova situação. Lutando 

novamente por espaço na sociedade, Jane encontra-se desamparada e sem dinheiro, 

o que a faz cogitar aceitar um emprego como professora em sua antiga escola. Porém, 

já no fim do filme, a jovem ouve o chamado sobrenatural de seu amado, o que a faz 

voltar para Thornfield e descobrir que o elemento perturbador, a esposa de Rochester, 

faleceu depois de um acidente, possibilitando, assim, o relacionamento entre Jane e 

Rochester. Desta forma, podemos observar que, nessa trama, a linha de ação de cada 

cena ocasiona um gancho, que serve de motivação para a cena seguinte, que será 

retomada como ponto de partida para a sua construção.  

Uma das técnicas adotadas por Stevenson para manter a relação entre cenas 

é o uso de um livro que introduz o espectador a cada mudança de ambiente. Em Jane 

Eyre (1943), podemos distinguir três espaços principais: Gateshead Hall, Lowood 

Institution e Thornfield Hall. A cada ação de causa e efeito que se passa na tela, na 

qual há a necessidade de mudança de tempo e espaço, um novo capítulo do livro é 

mostrado e lido pela voice-over de Jane. É o que ocorre no caso da introdução à 

história, no momento em que o espectador é apresentado a Gateshead Hall e quando 

há a mudança de espaço da jovem personagem da casa de sua tia para a escola.  

 

Figura 3- Capa do livro Jane Eyre 

 
Fonte:Stevenson,1943.  
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Figura 4 – Trecho do livro no filme 

 
Fonte:Stevenson,1943. 

 

Após a cena que Jane deixa para trás os portões de Gateshead Hall e parte em 

direção à escola, o espectador é introduzido ao novo cenário por meio de uma 

transição (que, segundo Martin, corresponde ao processo de pontuação da escrita no 

cinema) em fecho em fusão (fade out) passando a abertura em fusão (fade in), que 

faz surgir na tela, então negra, a imagem de um trecho do livro destacado. Dessa 

maneira, a transição define as coordenadas temporais e espaciais da sequência que 

se inicia, correspondendo à uma mudança de capitulo (MARTIN, 2011, p. 110). 

Logo no começo do filme de 1943, a relação com a obra de Brontë é marcada 

com a aparição do livro. A referência ao romance fica clara quando na capa do livro 

lemos “Jane Eyre por Charlotte Brontë”. No entanto, quando o livro é aberto e os 

créditos começam a aparecer entendemos que não se trata de uma exposição fiel do 

romance em outra mídia, mas sim de um trabalho de criação com muitas pessoas 

envolvidas. Como expõe Stam ao falar sobre os diferentes processos de elaboração 

do texto escrito e do texto fílmico, “A novel is usually produced by a single individual; 

the film is almost always a collaborative project, mobilizing at minimum a crew of four 

or five people and at maximum a cast and a crew and support staff of hundreds68” 

(STAM, 2000, p. 56). Essa realidade de produção, observada por Stam, contribui para 

a autenticidade da obra fílmica e seu valor como texto original. 

Como comentado anteriormente, o livro, para Stevenson, serve como um meio 

de introduzir e complementar a caracterização do espaço. O diretor não usa trechos 

reais do livro, mas foca com sua câmera em citações inexistentes do romance que 

                                                             
68 Um romance é normalmente produzido por um único indivíduo; o filme é quase sempre um projeto 
colaborativo, mobilizando no mínimo uma equipe de quatro ou cinco pessoas e no máximo um elenco 
e uma equipe, e grupo de suporte de centenas [de pessoas] (Tradução Nossa). 
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resumem a trama de Brontë. Esse enquadramento em plano de detalhe do texto 

escrito permite que o espectador também se torne um leitor no filme: 

Figura 5 – Livro Jane Eyre no filme de Stevenson.   

 
Fonte:Stevenson,1943. 

A voice-over de Jane lê o texto que aparece na tela, tornando-se ela a narradora 

de sua própria história: 

 
My name is Jane… I was born in 1820, a harsh time of change in 
England. Money and positions seemed all that mattered. Charity was 
a cold and disagreeable word. Religion too often wore a mask of bigotry 
and cruelty. There was no proper place for the poor and or the 
unfortunate. I had no father or mother, brother or sister. As a child I 
lived with my aunt, Mrs. Reed of Gateshead Hall. I do not remember 
that she ever spoke one kind word to me69 (Jane Eyre de Robert 
Stevenson). 
 

Em diversos momentos Robert Stevenson usa a voice-over de Jane na 

narrativa como uma ferramenta para pausas, nas quais a personagem comenta 

retrospectivamente sua experiência de vida, tornando o texto fílmico similar à 

abordagem autobiográfica do texto de Brontë. 

Escrita em primeira pessoa, a narrativa Jane Eyre (1847) de Charlotte Brontë 

apresenta ao leitor uma história contada de um único ponto de vista. Quando 

publicado pela primeira vez o romance tinha como subtítulo “Uma autobiografia”, o 

que colaborava ainda mais para definirmos a natureza da relação do narrador com a 

história narrada. Jane se mostra um narrador preocupado em dar detalhes precisos, 

                                                             
69 Meu nome é Jane... eu nasci em 1820, um tempo difícil de mudança na Inglaterra. Dinheiro e posições 
sociais pareciam tudo o que importava. Caridade era uma palavra fria e desagradável. A religião muito 
comumente vestia uma máscara de intolerância e crueldade. Não havia lugar propriamente para os 
pobres e para os desafortunados. Eu não tinha pai ou pai, irmão ou irmã. Quando criança eu vivia com 
minha tia, Mrs. Reed de Gateshead Hall. Eu não lembro de alguma vez ter falado alguma palavra gentil 
para mim (Tradução nossa). 
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esclarecendo os eventos que ocorreram ao redor dela, além de se dirigir diretamente 

ao leitor: 

 
A new chapter in a novel is something like a new scene in a play; and 
when I draw up the curtain this time, reader, you must fancy you see a 
room in the George Inn at Millcote, with such large figured papering on 
the walls as inn rooms have; such a carpet, such furniture, such 
ornaments on the mantelpiece, such prints, including a portrait of 
George the Third, and another of the Prince of Wales, and a 
representation of the death of Wolfe. All this is visible to you by the light 
of an oil lamp hanging from the ceiling, and by that of an excellent fire, 
near which I sit in my cloak and bonnet; my muff and umbrella lie on 
the table, and I am warming away the numbness and chill contracted 
by sixteen hours' exposure to the rawness of an October day: I left 
Lowton at four o'clock a.m., and the Millcote town clock is now just 
striking eight70 (BRONTË, 2002, p. 89). 

 

Apesar da característica pessoal e seletiva da narrativa, o leitor consegue dar 

credibilidade ao que Jane relata, por acompanhar sua trajetória desde a infância e 

pela característica de boa moral e de caráter constante dada à personagem por 

Brontë. Assim, ao optar pelo uso da voz narrativa de Jane no filme como um elemento 

para complementar as informações de sua trama, Stevenson se aproxima em sua 

adaptação do estilo narrativo do livro de Brontë.  

Partindo agora para um outro contexto de produção, observamos o filme Jane 

Eyre de 2011, no qual o diretor Cary Fukunaga apresenta ao espectador do século 

XXI uma nova Jane Eyre, mantendo a estética de filmes de época, mas, por outro 

lado, focalizando em detalhes mais modernos. A adaptação cinematográfica Jane 

Eyre, dirigida por Fukunaga e com o roteiro de Moira Buffini, estreou nos cinemas em 

março de 2011, com Mia Wasikowska como Jane Eyre e Michael Fassbender como 

Mr. Rochester. A produção britânica da Focus Features em parceria com a BBC Films 

foi uma grata surpresa para os amantes do romance de Charlotte Brontë, que já 

haviam acompanhado as, aproximadamente, 24 adaptações fílmicas anteriores. Em 

entrevista à Movieline, Cary Fukunaga declara que o diferencial de seu filme está na 

                                                             
70 Um novo capítulo num romance é como uma nova cena numa peça de teatro. Quando eu levantar a 
cortina desta vez, leitor, deve se imaginar num quarto no George Inn, em Millcote. As paredes são 
forradas com o mesmo papel de grandes estampas que têm os quartos das hospedarias; o carpete é 
o mesmo, os móveis também são, os enfeites na lareira, os quadros – incluindo um retrato de Jorge III 
e outro do príncipe de Gales, e uma representação da morte de Wolfe. Tudo isso lhe é visível à luz de 
uma lamparina a óleo que pende do teto, e também ao lume de um fogo agradável junto ao qual me 
sento, de casaco e touca. O regalo e a sombrinha estão sobre a mesa, e eu me livro do torpor do frio, 
após ter passado dezesseis horas exposta à crueza de um dia de outubro. Deixei Lowton às quatro 
horas da manhã, e o relógio de Millcote está soando as oito (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.118). 
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tentativa de mostrar um aspecto mais sombrio, mais gótico do romance, que 

geralmente é deixado de lado em outras adaptações. Segundo ele, “there's been 

something like 24 adaptations, and it's very rare that you see those sorts of darker 

sides. They treat it like it's just a period romance, and I think it's much more than that"71 

(Fukunaga in Buchanan 2010: para. 3). 

 A. O. Scott, em sua crítica a Jane Eyre (2011) para o The New York Times, 

afirma que a adaptação de Fukunaga encontra equilíbrio ao transpor o texto de Brontë 

para o cinema sem transformar a obra em uma história totalmente diferente, mas 

também não se aprisionar à tradição narrativa da trama: “Neither a radical updating 

nor a stiff exercise in middlebrow cultural respectability, Mr. Fukunaga’s film tells its 

venerable tale with lively vigor and an astute sense of emotional detail”72 (SCOTT, on-

line). Scott destaca, ainda, o grande enfoque dado pela roteirista Buffini à ideia de 

independência de Jane. O tema da liberdade é evidenciado no filme, que, assim como 

o livro, procura demonstrar as dificuldades e o desejo da personagem em ser livre de 

amarras sociais, evocando seus ideais éticos e pessoais. 

O filme de Fukunaga modifica a linha narrativa do romance e explora outras 

possibilidades de construção da trama. Começando in media res, a história de Jane 

ganha um ritmo mais intenso e desperta a curiosidade do espectador para conhecer 

a jovem protagonista que aparece na tela. A ocorrência dos chamados flashbacks é 

recorrente em Jane Eyre (2011). A utilização da referida ferramenta narrativa no 

cinema é recorrente em produções atuais, segundo Araújo (1995), entre as 

características gerais do que ele chama de cinema moderno, está a não linearidade 

narrativa, evocando cenas ocorridas no passado, e o abandono da introdução 

clássica, optando-se por iniciar o filme com cenas da ação para explicá-las mais tarde 

(ARAÚJO, 1995, p. 82).  

O filme de 2011 começa com o título da obra “Jane Eyre” aparecendo em letras 

douradas em um fundo preto que logo desaparecem, não fazendo nenhuma referência 

a Charlotte Brontë. O título, após desaparecer, é substituído por uma cena em primeiro 

plano da, até então desconhecida, Jane que abre uma porta e olha ligeiramente para 

                                                             
71 Houve algo como 24 adaptações, e é muito raro que você veja esse tipo de facetas sombrias. Elas o 
tratam apenas como um romance de época, mas eu acho que ele é muito mais do que isso (Tradução 
nossa). 
72 Nem uma atualização radical, nem um exercício rígido em respeito à cultura popular, o filme de 
Fukunaga conta sua respeitável história com vigor intenso e um sentido astuto de detalhe emocional 
(Tradução Nossa). 
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trás, antes de se aventurar para fora. A música dramática que conduz a cena se 

mescla ao som de soluços que logo descobrimos vir da jovem quando a câmera, 

também em primeiro plano, enquadra o rosto de Jane em lágrimas. A protagonista 

começa a correr e é acompanhada em um enquadramento desordenado, o que revela, 

de maneira subjetiva, o transtorno sentido pela personagem. A ideia de fuga fica muito 

clara quando Jane corre e a cena se monta em Plano Geral com Thornfield ao fundo, 

que se ergue gigantesca em comparação à pequena personagem. A paisagem 

escura, por sua vez, revela um clima de mistério. 

 

Figura 6 – Jane Eyre nas sombras 

 
Fonte: Fukunaga,2011. 

 

Figura 7 - Jane Eyre fugindo 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

O espectador é atraído por uma narrativa que não transmite muita informação 

logo no começo da trama. Pelo contrário, são as questões abertas sobre a identidade 

da moça e o motivo que a fez fugir que despertam a curiosidade pela história. A 

primeira alusão sobre quem é a protagonista irá aparecer apenas no minuto 05:05, 

quando, depois de vagar em lugares ermos, a jovem é acolhida por uma família que, 
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ao perguntar o seu nome, leva a protagonista a ativar sua memória e, em um 

flashback, transportar o tempo da narrativa ao passado, explicando quem ela é. 

Depois desse momento, a narrativa irá estabelecer dois tempos, passado e presente, 

que se intercalaram em montagens com elementos pontuais que marcam transições 

de um tempo para outro. A partir dos 22 minutos e 40 segundos, a trama ganha uma 

constância no tempo e permanece no passado contando a história de Jane e 

esclarecendo as questões abertas no começo do filme até alcançar o presente.  

 Segundo Martin, o uso do flashback é um dos processos mais interessantes 

de interpretação do tempo, já que permite uma exposição do passado centrada em 

acontecimentos do presente. Destacando o motivo estético, a simetria temporal, 

Martin afirma: 

 
Em vez de apresentar as origens do drama, mostrando seguidamente 
a sua conclusão, que se realiza vinte ou trinta anos depois, far-se-á 
começar o filme neste segundo período, estabelecendo-se depois uma 
evocação do passado que exporá os acontecimentos já decorridos, 
antes de se regressar ao presente para o desenrolar do drama 
(MARTIN, 2011, p. 275). 

 

O filme Jane Eyre (2011) opta por construir uma narrativa não linear que se 

diferencia do filme de 1943 e, também, do livro de Brontë, cuja proposta está em 

acompanhar a protagonista desde sua infância até a idade adulta. Apesar de não 

respeitar o mesmo tempo do romance, a adaptação de Fukunaga fecha sua história 

sem deixar de lado a formação da personagem e seus conflitos, adicionando um ritmo 

mais intenso à trama ao representar dois tempos narrativos diferentes.  

Podemos observar que as duas produções cinematográficas seguem caminhos 

distintos no que se refere à fábula dos filmes. Enquanto Fukunaga procura manter 

uma conversa mais direta com o texto de Brontë, optando por contar sua história de 

maneira similar ao romance em relação a personagens e desfechos, Stevenson se 

distancia um pouco da trama de Jane Eyre (1847) criando situações e personagens 

novas. Essas diferenças na elaboração dos filmes podem ser analisadas sob diversas 

perspectivas, dentre as quais destacamos a do romance de formação, que traça o 

percurso do protagonista da sua infância à sua maturidade. Na análise, sob esta 

perspectiva, os elementos da estética gótica também ganham relevância como forma 

de traduzir e reforçar os conflitos internos da personagem e seus processos de 

transformação. 
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3.1 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE JANE  

Como destacado no primeiro capítulo, Jane Eyre (1847) é um romance de 

formação – Bildungsroman, já que acompanha a protagonista desde sua infância até 

sua vida adulta dando foco aos acontecimentos que a levam ao amadurecimento e à 

descoberta de sua identidade. Seguindo a definição de Jacobs (MAAS, 2000, p. 62), 

abordada no capítulo 1, sobre o que caracteriza o Bildungsroman, destacamos as 

experiências típicas desse gênero vivenciadas por Jane no romance, que também são 

encontradas nas adaptações cinematográficas. 

 A primeira experiência é a separação da casa paterna, que ocorre com a saída 

de Jane de Gateshead Hall. A segunda, relacionada à educação e à atuação de 

mentores e de instituições educacionais, ocorre em Lowood, onde Jane é rodeada por 

figuras que exercem influência em seu comportamento, como Helen Burns e Miss. 

Temple, que atuam na vida da protagonista de maneira equilibrada e amável. Ao 

mesmo tempo, a escola também traz a figura Mr. Brocklehurst, que interfere de 

maneira autoritária e impiedosa na infância da personagem. A terceira, já na fase 

adulta, é a de experiências intelectuais e amorosas marcadas pela chegada de Jane 

a Thornfield e por seu relacionamento com Mr. Rochester, além do eventual contato 

com a vida pública, que, mesmo limitado por sua condição de mulher, é aperfeiçoado 

durante a jornada da jovem. 

Nas adaptações analisadas, cada diretor optou por criar um percurso diferente 

para construir a formação da personagem Jane Eyre em seus textos. Em ambos os 

filmes a exposição da vida da moça de sua infância à idade adulta é mantida, porém 

seguindo estratégias narrativas diferentes, como comentado anteriormente. Jacobs, 

ao falar sobre os diversos romances que correspondem ao Bildungsroman, argumenta 

que características similares da formação se mantém nos diversos textos do gênero, 

mas que cada autor irá configurar e valorizar motivos diferentes em suas obras 

(MAAS, 2000, p. 63). Assim, entendemos que cada diretor destacou em suas 

adaptações experiências distintas da vida de Jane que valorizaram diferentes 

propósitos de amadurecimento na personagem.  

Se no romance existem oito capítulos para falar da infância de Jane, desde sua 

vida na casa dos Reeds até sua saída de escola de Lowood, em cada adaptação 

foram separados aproximadamente 20 minutos para narrar os primeiros momentos de 



81 
 

formação da personagem, o que permitiu um desenvolvimento mais profundo sobre a 

identidade de Jane nos dois filmes. 

O primeiro acontecimento do romance que contribui para as experiências 

típicas do percurso de formação da personagem ocorre na infância de Jane, enquanto 

a jovem estava sob os cuidados de sua tia Reed em Gateshead Hall. A narrativa 

começa com as observações da protagonista sobre o tempo chuvoso e gélido da tarde 

de inverno que logo se tornam observações sobre a vida que ela leva na casa: 

humilhada constantemente, afastada de qualquer contato amoroso e familiar. O 

episódio que gera uma mudança na trajetória de Jane dá-se quando, após escolher 

um livro para ler, a menina é importunada por seu primo John. Ele, um adolescente 

mimado e sádico, descrito no livro como “a schoolboy of fourteen years old [...] large 

and stout for his age, with a dingy and unwholesome skin; thick lineaments in a 

spacious visage, heavy limbs and large extremities73” (BRONTË, 2002, p. 9), decide 

bater em Jane por diversão, em uma demonstração de poder e autoritarismo. No 

entanto, em um momento de rebelião Jane revida e acusa seu agressor, em meio a 

bofetadas, de ser “‘Wicked and cruel boy!’ I said. ‘You are like a murderer -- you are 

like a slavedriver -- you are like the Roman emperors!’” 74(BRONTË, 2002, p. 11). 

Como punição por seu comportamento passional, sua tia ordena que a tranquem no 

chamado “red-room” (quarto vermelho). Nesse quarto todo vermelho, com um 

ambiente assustador, Jane acredita que vê o fantasma de seu falecido tio, fazendo-a 

experimentar um momento de trauma extremo que leva à histeria e faz crescer ainda 

mais a aversão à sua tia e o desejo de mandá-la para longe: 

 
My heart beat thick, my head grew hot; a sound filled my ears, which I 
deemed the rushing of wings: something seemed near me; I was 
oppressed, suffocated: endurance broke down—I uttered a wild, 
involuntary cry—I rushed to the door and shook the lock in a desperate 
effort […]Mrs. Reed, impatient of my now frantic anguish and wild sobs, 
abruptly thrust me back and locked me in, without farther parley. I 
heard her sweeping away; and soon after she was gone, I suppose I 
had a species of fit: unconsciousness closed the scene75 (BRONTË, 
2002, p. 16-17). 

                                                             
73 Um rapaz de quatorze anos, e ia à escola [...] grande e robusto para sua idade, com a pele pardacenta 
e enfermiça; tinha feições grosseiras num rosto largo, braços e pernas pesados, mãos e pés grandes 
demais (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.22). 
74 Garoto malvado e cruel! – eu disse. – Você mais parece um assassino, parece um senhor de 
escravos... parece um imperador romano! (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.24). 
75 Meu coração disparou, minha cabeça ferveu; um som ocupou meus ouvidos, e eu percebi como um 
bater de asas: algo parecia próximo de mim; eu estava oprimida, sufocada. A resistência se foi e dei 
um grito arrebatado involuntário; corri para a porta e sacudi a tranca num esforço desesperado [...] a 
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No filme de Stevenson, o gatilho para a saída de Jane de Gateshead Hall e seu 

trauma de infância são omitidos do espectador. De fato, a primeira imagem que temos 

de Jane é quando o mordomo abre uma portinha e lá está a menina ajoelhada de 

castigo, mas não há referências mais diretas ao “red room” ou ao ambiente assustador 

que ele representava. O filme também procura passar a ideia de que Jane era 

indesejada no local e tratada com grosseria, mas o faz por meio de outra figura. O 

mordomo, na adaptação de 1943, assume o papel de repressor, desempenhado no 

livro pelo primo de Jane, já que trata a jovem de maneira indelicada - levando-a, por 

exemplo, pela orelha até a sala onde Mrs. Reed está. 

 

Figura 8 – Jane Eyre entrando na sala de sua tia 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Na cena acima, Jane é impelida a bater na porta da sala de sua tia, local onde 

enfrentará acusações degradantes e irá conhecer o assustador diretor da escola para 

onde será enviada. Claramente nervosa, a menina hesita e o mordomo a força 

prosseguir com a ação. Nota-se que o enquadramento deixa em primeiro plano a 

figura do mordomo de costas e ao fundo a pequenina Jane. No entanto, o foco está 

no segundo plano, em Jane, deixando no espaço fora de foco uma imagem subjetiva 

do mordomo olhando para a jovem em um leve plongée, o que passa a sensação de 

insegurança e inferioridade da menina perante o grande homem. 

Outra personagem que deve ser destacada nesse primeiro momento do filme 

é a empregada Bessie, que no livro é descrita como uma espécie de babá, uma jovem 

                                                             
sra. Reed, impaciente diante da minha angustia agora frenética e dos meus soluços convulsivos, jogou-
me abruptamente para trás e me trancou ali dentro, sem dizer mais nada. Ouvi o ruído de seu vestido 
enquanto ela se afastava; pouco depois que me deixara, acho que tive uma espécie de ataque de 
nervos: a inconsciência encerrou a cena (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.30-31). 
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mulher que Jane avalia como a única pessoa capaz de oferecer a ela o mínimo de 

cuidado e atenção em Gateshead Hall (BRONTË, 2002, p. 28). Na adaptação de 

Stevenson, Bessie é uma senhora que se mostra preocupada com o bem-estar da 

protagonista, sendo muito mais carinhosa em relação à menina do que no texto de 

Brontë. Essa imagem de Bessie é muito importante para a trama do filme, já que, 

diferentemente do romance, Jane não sofre um grande trauma na casa de sua Tia e 

o que a faz sair de lá é a indiferença com que é tratada, tornando, assim, Bessie uma 

espécie de vínculo positivo com o seu passado, que no futuro será resgatado em seu 

percurso de formação.  

Por sua vez, o começo do filme de Fukunga, como comentado anteriormente, 

está em in media res. Sendo assim, a memória de Jane vem em um flashback sobre 

a sua infância que leva o espectador para a casa dos Reeds. A maneira como Jane é 

tratada se desenrola com muita semelhança ao romance. Diferente do filme de 1943, 

a violência do primo é retratada e, assim como no livro, a imagem que temos de John 

é de um adolescente sádico e tirano. O desenrolar da cena que a manda para o “red-

room” acontece quando, ainda no presente, Jane adulta começa a ouvir a voz de seu 

primo chamando-a de rata e, em seguida, o tempo da narrativa é deslocado para o 

passado, quando podemos ver a menina Jane se escondendo com um livro atrás de 

uma grande cortina. Não demora muito até que seu primo a encontre e, como no 

romance, comece a humilhá-la e, posteriormente, bater na jovem. Nesse momento, a 

reação de Jane torna-se de grande valia para a ideia de vivacidade e intensidade de 

caráter que será construída na trama. A menina se recusa a apanhar e revida com 

golpes e palavras à agressão que recebeu, escandalizando todos na casa. Como no 

romance, o castigo de Jane é ser trancafiada no “red-room”, que na adaptação é 

marcado pela estética do gótico. O som do um sopro e os barulhos vindos da lareira 

contribuem para aflorar o medo de uma já assustada Jane, quando uma das 

empregadas fala “Pray for forgiveness, Miss Eyre, or something bad will come down 

that chimney and fetch you away.”76 (FUKUNAGA, 2011, 00:07:04 - 00:07:09) o 

espectador também é envolvido pela ideia do sobrenatural. Como afirma Botting “In 

Gothic productions imagination and emotional effects exceed reason. Passion, 

excitement and sensation transgress social proprieties and moral laws77” (BOTTING, 

                                                             
76 Ore por perdão Eyre, ou algo ruim virá abaixo daquela lareira e te pegará (Tradução nossa). 
77 Nas produções góticas a imaginação e efeitos emocionais excedem a razão. Paixão, empolgação e 
sensação transgredem propriedades sociais e leis morais (Tradução nossa). 
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1996, p. 2). No filme, desce da lareira uma fumaça, sem de fato determinar se era algo 

de outro mundo ou não, assim como a menina em desespero, o público é influenciado 

pelas imagens assustadores que outros construíram. Assim como no livro, este é um 

momento decisivo que levará à saída da protagonista da casa paterna para uma 

instituição de ensino.  

Danielle Lima em seu trabalho, Dramaticidade, subjetividade e sacralidade em 

Jane Eyre, o romance de formação de Charlotte Brontë, afirma que Gateshead Hall, 

nome que remete o leitor à palavra “gate” (portão ou portal em português), é um lugar 

de passagem ou iniciação que indica a entrada de Jane para outra fase de sua vida - 

no caso, a transição da infância à puberdade. Aqui podemos relacionar a saída da 

jovem de Gateshead Hall como o começo de seu caminho para o autoconhecimento 

e formação de seu caráter. 

Outra cena que destacamos, ainda no ambiente de Gateshead Hall, é do 

momento em que Jane é chamada à sala de sua tia para conhecer o diretor de sua 

futura escola Lowood. No livro há uma tensão muito grande provocada pela imagem 

intimidante de Mr. Brocklehurst. Jane faz a seguinte descrição do diretor: 

 
The handle turned, the door unclosed, and passing through and 
curtseying low, I looked up at – a black pillar! – such, at least, appeared 
to me, at first sight, the straight, narrow, sable-clad shape standing 
erect on the rug: the grim face at the top was like a carved mask, placed 
above the shaft by way of capital78 (BRONTË, 2002, p. 30). 
 

Nota-se que os adjetivos usados para descrever Brocklehurst salientam um 

autoritarismo masculino e repressor. Temos palavras como preto, estreito e ereto que 

colaboram para a ideia mórbida da verdadeira natureza do diretor, um ser hipócrita 

que sente prazer em punir jovens meninas em nome do que ele chama vontade de 

Deus. Jane é capaz de distinguir o verdadeiro caráter de Brocklehurst, notando que 

sua postura e discurso religioso são apenas uma máscara para uma natureza egoísta 

e perversa.  

De maneira muito similar ao livro, o filme de Sterverson também dá relevância 

à caracterização de Brocklehurst e à sua postura autoritária. Com um mesmo discurso 

religioso e hipócrita, Brocklehurst exorta Jane em razão daquilo que ele afirma ser um 

                                                             
78 A maçaneta girou, a porta se abriu e, após entra e fazer uma profunda mesura, ergui os olhos e me 
deparei com ... uma pilastra negra! Foi isso que pareceu ser, pelo menos à primeira vista, o vulto ereto, 
delgado e vestido de preto que se encontrava de pé sobre o tapete. O rosto austero que o encimava 
era como uma máscara entralhada, colocada no alto da coluna à guisa de capitel (Trad. Adriana Lisboa, 
2018, p.47). 
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mal comportamento da menina. Ao entrar na sala de sua tia, Jane é recebida com 

acusações sobre sua índole descontrolada e má.  O enquadramento dado ao diretor 

transmite a ideia de um “black pillar” descrito no livro de Brontë. Sempre em contra-

plongée, o rosto de Brocklehurst adquire uma forma amedrontadora e passa a 

impressão de superioridade. Este ângulo permite que o espectador perceba essa 

figura masculina pelos olhos da pequena Jane, o que contribui ainda mais para a 

compreensão do sentimento de inferioridade da jovem. 

 

Figura 9 – Mr. Brocklehurst  

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Todo o desenrolar da cena que acontece na sala de Mrs Reed tem como 

característica de angulação o contra-plongée no enquadramento dos adultos e 

antagonistas de Jane. O ambiente hostil se intensifica para Jane e para o espectador 

que é inserido no contexto da jovem. Porém, mesmo na situação adversa, Jane é 

capaz de mostrar sua essência determinada e transgressora. O evento que se segue 

é significante tanto no romance como nas adaptações de 1943 e 2011, já que permite 

para os leitores uma confirmação do caráter intenso da personagem e aos 

espectadores um vislumbre da impetuosidade de Jane.  

Quando questionada por Brocklehurst se é uma boa menina, Jane não 

consegue formular uma resposta, já que ao seu redor todos a rotulavam como uma 

criança malvada e, portanto, era impossível para ela responder com propriedade qual 

a natureza de seu comportamento sem ser refutada pela opinião da tia. Com ar de 

desaprovação, Brocklehurst novamente faz uma pergunta a Jane com o intuito de 

moralizá-la, dando origem a um diálogo muito conhecido pelos admiradores de Brontë 

e transposto com maestria em ambas as adaptações analisadas: 
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“Do you know where the wicked go after death?” “They go to hell,” was 
my ready orthodox answer.” “And what is hell? Can you tell me that?” 
“A pit full of fire.” “And should you like to fall into that pit and to be 
burning there for ever?” “No, sir.” “What must you do to avoid it?” I 
deliberated a moment; my answer when it did come, was 
objectionable: “I must keep in good health, and not die.” “How can you 
keep in good health? Children younger than you die daily. I buried a 
little child of five years old only a day or two since, - a good little child, 
whose soul is now in heaven. It is to be feared the same could not be 
said of you, were you to be called hence.” 79(BRONTË, 2002, p. 31) 
 

Tanto no filme de 1943 quanto no de 2011, o acontecimento é mantido e se 

aproxima muito do que é descrito no romance. Stervenson procura manter o diálogo 

da cena com as características do texto de Brontë, não modificando ou retirando 

muitas falas. A adaptação de 1943, por sua vez, consegue transmitir o discurso 

religioso e assustador do diretor, ao mesmo tempo que apresenta uma Jane inocente 

que tem esperança de um futuro melhor na escola, porém determinada ao confrontar 

e rebater as palavras dos adultos sobre ela. Podemos comparar o texto do romance 

“he placed me square and straight before him. What a face he had, now that it was 

almost on a level with mine! what a great nose! and what a mouth! and what large 

prominent teeth!” (BRONTË, 2002, p. 31) 80com a adaptação de Stevenson, que 

evidencia a desvantagem de Jane em relação a Brocklehurst em seus 

enquadramentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 Sabe para onde vão os maus quando morrem? - Vão para o inferno – foi minha pronta e ortodoxa 
resposta. - E o que é o inferno? Pode me dizer? - É um poço cheio de fogo. - E você gostaria de cair 
nesse poço, e ficar queimando ali para sempre? - Não, senhor. - O que de fazer para evita-lo? – Refleti 
por um momento. Minha resposta, quando veio, foi repreensível: - Tenho que cuidar da saúde, e não 
morrer. – Como pode cuidar da saúde? Crianças mais novas do que a senhorita morrem todos os dias. 
Enterrei uma criancinha de cinco anos de idade faz só um dia ou dois... uma criancinha bem-
comportada, cuja alma agora no céu. Temo que o mesmo não pudesse ser dito da senhorita, se fosse 
chamada neste momento (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.48). 
80 E ele me colocou de pé à sua frente. Que rosto tinha, agora que estava quase na mesma altura do 

meu. Que narigão! E que boca! E que dentes grandes e proeminentes! (Trad. Adriana Lisboa, 2018, 
p.48). 
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Figura 10 – Mr. Brocklehurst e Jane 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Ao observamos essa cena, podemos destacar, ainda, as diferenças no que se 

refere à personagem de Brocklehurst nas adaptações de 1943 e 2011. A adaptação 

de Fukunaga não dá muito enfoque ao diretor nesta cena como no filme de Stevenson. 

A imagem que temos dele não é tão amedrontadora ou superior em comparação a 

Jane, mas, ainda assim, Fukunaga mantém o tom hipócrita do discurso da 

personagem. Há também o uso de metáfora para transmitir uma ideia inicial do poder 

que Brocklehurst irá exercer sobre a vida de Jane. Logo após a cena do “red-room”, 

na qual Jane sofre um ataque histérico e desmaia, a imagem da jovem caída no chão 

do quarto é justaposta à imagem de um chá sendo mexido por Brocklehurst. Capta-

se uma representação sútil de como o diretor será um agente transformador do 

percurso de Jane, mexendo, também, com o mundo da jovem protagonista.  

 

Figura 11 – Mr. Brocklehurst mexe seu chá 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

O diálogo que se segue entre o diretor e Jane é similar ao livro e ao filme de 

1943. A conversa é breve e nota-se que o foco está nas respostas e expressões de 
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Jane, que transmitem determinação ao confrontar seus antagonistas. O filme de 2011 

destaca a impetuosidade de Jane desde de sua infância. Após a saída de Brocklehurst 

da sala, a jovem rebate sua tia ao afirmar que não é mentirosa como havia sido 

informado ao diretor, ao que Mr. Reed responde “But you are passionate81” 

(FUKUNAGA, 2011, 00:10:01- 00:10:02) e, em seguida, a jovem confirma isso com 

um discurso contra o tratamento que recebeu em Gateshead Hall.  

A próxima etapa da vida de Jane que o espectador das adaptações acompanha 

diz respeito à saída do lar e ao descobrimento de um novo ambiente – neste caso, a 

escola de Lowood. A instituição de caridade para onde Jane é levada não é um lugar 

caloroso ou bem estruturado, pelo contrário, é um local sombrio e miserável onde a 

falta de suprimentos é constante e uma rígida disciplina é imposta por Brocklehurst, o 

que, segundo ele, tem como missão guiar as jovens meninas a um caminho de 

abnegação. Como afirma o diretor da instituição no romance, “we are not to conform 

to nature82” (BRONTË, 2002, p. 61). 

Em ambas adaptações, Lowood é representada sob uma perspectiva sombria 

e gélida. No filme de 1943, essa exposição da escola gera um choque no espectador, 

que acompanha Jane em uma viagem animada com cenários vívidos que vão se 

tornando obscuros e isolados. A personagem, que tem esperança de encontrar uma 

situação melhor do que a vivida na casa de sua tia, se depara com mais um ambiente 

hostil ao entrar em Lowood. O cenário que acomoda a escola é remoto e sem vida, o 

filme destaca o muro de pedra do lugar indicando sua frieza e rigidez. Acerca disso, 

como expõe Botting, “Gothic landscapes are desolate, alienating and full of menace83” 

“as suggestive figures of imagined and realistic threats84” (BOTTING, 1996, p. 2). Na 

adaptação de Fugukana, por sua vez, desde a partida de Jane de Gateshead Hall até 

sua chegada a Lowood, o ambiente é desolado, mantendo constante a ideia de 

angústia relacionada ao novo lugar.  

O primeiro obstáculo enfrentado por Jane na escola é a humilhação que lhe é 

imposta por Brocklehurst ao acusar a jovem de mentirosa. No romance, o diretor, em 

um discurso violento, compara a menina às crianças pagãs e a uma servidora das 

trevas: “Who would think that the Evil One had already found a servant and agent in 

                                                             
81 Mas você é passional. (tradução livre) 
82 Mas não devemos nos conformar com a natureza (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.84). 
83 Os cenários góticos são desolados, alienantes e cheios de ameaças (Tradução nossa). 
84 Como figuras sugestivas de ameaças imaginadas e reais (Tradução nossa). 
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her? Yet such, I grieve to say, is the case.”85 (BRONTË, 2002, p. 63.). O objetivo de 

Brocklehurst é criar uma imagem completamente negativa de Jane, excluindo-a do 

convívio com as outras estudantes, ele recomenda:  

 
You must be on your guard against her; you must shun her example; if 
necessary, avoid her company, exclude her from your sports, and shut 
her out from your converse. Teachers, you must watch her: keep your 
eyes on her movements, weigh well her words, scrutinise her actions, 
punish her body to save her soul 86 (BRONTË, 2002, p. 63). 
 

Stevenson, na adaptação de 1943, mantém o tom agressivo da acusação de 

Brocklehurst. Jane é exposta no meio da sala como que em uma punição em praça 

pública, a qual representava a crueldade e a tirania de um soberano. Segundo os 

estudos de Foucault (2010) sobre poder e punição, o condenado desse tipo de 

situação era uma vítima abandonada perante um grupo de pessoas amedrontadas e 

consternadas com tamanhas injustiças. Jane se assemelha a essa figura condenada 

e incriminada sem direito à voz ou a uma defesa. A imagem opressora do diretor 

exerce medo em seu público e suas falas são impactantes e seguem o texto de Brontë 

citado acima. Na imagem abaixo, temos a cena em plano geral que monta o 

acontecimento para o espectador, de modo que a postura inquisidora de Brocklehurst 

é notada, assim como o ambiente desolador da escola. A segunda imagem caracteriza 

o discurso do diretor, apresentando-o como figura opressora atrás de Jane que, em 

primeiro plano, revela expressão pesarosa. 

Figura 12 – Jane Eyre sendo punida na escola 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

                                                             
85 Quem haveria de imaginar que o Maligno já encontrou nela uma serva e uma agente? Contudo é 
esse o caso, lamento dizer (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.87). 
86 Devem estar em guarda contra ela, evitar seguir seu exemplo; Se necessário, evitar sua companhia, 
excluí-la de suas brincadeiras e de suas conversas. Professoras, devem vigiá-la: não tirem os olhos de 
seus movimentos, pesem todas as suas palavras, examinem suas ações, castiguem seu corpo para 
salvar sua alma (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.87). 
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Figura 13 – Mr. Brocklehurst acusa Jane 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Fukunaga aborda a estadia de Jane em Lowood de uma forma metafórica, 

esclarecendo o tipo de tratamento recebido na instituição antes de o espectador ser 

introduzido ao local.  Quando a personagem Jane, já adulta, é questionada sobre para 

o que a escola lhe preparou e se foi completa a educação, a cena é cortada e 

substituída por uma menina apanhando na nuca, causando choque no espectador, 

que é levado a refletir sobre a severidade da educação obtida por Jane. A ideia da 

educação severa e do comportamento comedido se choca durante toda a narrativa 

com o que se passa no interior de Jane, que tem uma natureza impetuosa e passional.  

 

Figura 14 – Garota sendo punida 

 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Em seguida, a narrativa que estava no presente é direcionada para Lowood, na 

humilhante punição recebida por Jane e realizada por Brocklehurst. Diferentemente 

do que ocorre no filme de Stevenson, a caracterização do diretor de Lowood na 

adaptação de 2011 é menos assustadora, porém não menos cruel. Nesta, 

Brocklehurst não tem uma presença forte ou dominadora, mas é perceptível sua 
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hipocrisia e seu prazer por castigar as estudantes. Os ângulos de câmera em que o 

diretor da escola aparece não favorecem a ideia de soberania dele sobre Jane. 

Fukunaga prefere oferecer o ponto de vista das estudantes e de Jane sobre a 

situação, já que, enquanto Brocklehurst condena a protagonista com seu discurso, a 

câmara faz um jogo de montagens que corta do rostos das estudantes para o rosto 

de Jane e vice-versa, focalizando expressões imóveis e sofredoras.  Além disso, a 

adaptação de 2011 não traz referências explicitas ao discurso religioso usado por 

Brocklehurst como base para sua conduta impiedosa como no livro, mas destaca-se 

a fala do diretor que incentiva o abandono de Jane: “Children, I exhort you to shun her, 

exclude her, shut her out from this day forth. Withhold the hand of friendship and deny 

your love to Jane Eyre, the liar87”. (FUKUNAGA, 2011, 00:15:34 - 00:15:44). O filme 

procura reforçar a negação do amor e da simpatia à Jane na sua infância, construindo 

o percurso solitário da protagonista e sua necessidade de ser amada.   

 

Figura 15 – As meninas observam a punição de Jane 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Apesar da frieza de Lowood, a escola é o primeiro lugar que Jane encontra a 

possiblidade de ser amada. É lá, também, em que Jane garantirá sua educação 

institucionalizada que a permitirá ter perspectivas sobre o futuro. O forte laço afetivo 

desenvolvido entre Jane Eyre e sua colega de escola Helen Burns torna o tempo em 

Lowood mais caloroso, proporcionando um mentoreamento para a protagonista. 

Burns é o oposto de Jane, prega a tolerância e o autocontrole, sua natureza submissa 

e de autonegação divergem da passionalidade e impulsividade de Jane. O convívio 

                                                             
87 Crianças, eu as exorto a evitarem-na, excluírem-na, cortarem-na desse dia em diante. Retenham a 
mão da amizade e neguem seu amor a Jane Eyre, a mentirosa (Tradução Nossa). 
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com Helen leva a protagonista a repensar suas atitudes e controlar seus sentimentos 

fervorosos.  

Assim como no livro, ambas as adaptações procuraram mostrar o contraste em 

Eyre e Burns. Stevenson e Fukunaga buscam exemplificar a passionalidade de Jane 

e a passividade de Helen em seus filmes. Stevenson é mais discreto em relação a 

Helen, não dando a ela um discurso categórico de tolerância e espiritualidade. No 

entanto, sua caracterização da personagem possui uma forma mais angelical, com 

uma fala mansa, o rosto iluminado e cabelos com cachos. Os diálogos dos filmes 

mostram os enfoques diferentes dados pelos diretores. Em Stevenson (texto 1), 

vemos com mais clareza a impetuosidade de Jane, que se destaca como foco da 

narrativa, não abrindo muito espaço para o aprofundamento de outras personagens; 

em Fukanaga (texto 2), percebemos o ponto de vista mais espiritual e amoroso de 

Helen, que irá impactar a protagonista por toda a sua vida.   

 

Quadro 1- Diálogos entre Helen e Jane 

TEXTO 1 – Jane Eyre (1943) , 

Stevenson 00:10:53 a 00:11:38 )88 

TEXTO 2 – Jane Eyre (2011), 

Fukunaga 00:16:22 a 00:17:08)89  

 
Jane: Didn't you hear what he said?  
He said you mustn't have anything to 
do with me. 
 
Helen: Go on, take it. 
 
Jane: I'm not bad. I promise I'm not. 
But I hate him. I hate him! 
 
Helen: It's wrong to hate people. 

 
Jane: How do you bear being struck? 
 
Miss Scatcherd hits me to improve 
me. Jane: She's tormented 
by my faults. 
 
Jane: If she hit me, I'd get that birch  
and break it under her nose. 
 

                                                             
88 Jane: Você não ouviu o que ele disse? Ele disse que você não deve ter contato comigo. Helen: Vá 

em frente, pegue. Jane: Eu não sou má. Eu prometo, não sou. Mas, eu odeio ele. Odeio ele! Helen: É 

errado odiar as pessoas. Jane: Eu não consigo evitar. Eu achei que a escola seria um lugar onde as 

pessoas me amariam. Eu quero que as pessoas me amem e acreditem em mim e sejam boas comigo. 

Eu deixaria que meu braço fosse quebrado se isso fizesse alguém me amar. Ou deixaria um cavalo me 

dar um coice. Ou ser arremessada por um touro. Helen: Não diga essas coisas. Jane: Mas eu deixaria. 

Eu deixaria! (Tradução nossa). 
89 Jane: Como você aguenta apanhar? Miss Scatcherd me bate para me aperfeiçoar. Jane: Ela é 

atormentada por meus erros. Jane: Se ela me batesse, eu pegaria aquela varinha e quebraria debaixo 

do nariz dela. Helen: Ela encontraria outra logo. Meu pai me dizia que a vida é muito curta para gastar 

alimentando animosidades. Jane: Na casa da minha tia, eu era solitária e desprezada. Minha tia achava 

que eu poderia viver sem nem um pouco de amor ou bondade. Helen: Você é amada. Há um mundo 

invisível todo ao seu redor, um reino de espíritos comissionados a guarde você, Jane. Você não 

consegue vê-los? (Tradução nossa). 
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Jane: I can't help it. I thought school 
would be a place where people would 
love me. I want people to love me and 
believe in me and be kind to me. I'd let 
my arm be broken if it would make 
anyone love me. Or let a horse kick 
me. Or be tossed by a bull. 
 
Helen: Don't say such things. 
 
Jane: But I would. I would! 
 

Helen: She'd find another soon 
enough.  
My father used to preach that life's too 
short to spend in nursing animosity. 
 
Jane: In my aunt's house, I was 
solitary 
and despised. She thought I could do 
without one bit of love or kindness. 
 
Helen: You are loved. There's an 
invisible world all around you, a 
kingdom of spirits commissioned to 
guard you, Jane. Do you not see 
them? 
 

 

Outra personagem de grande importância que age como mentora de Jane, mas 

que é excluída das duas adaptações, é a superintendente da escola, Miss Temple. 

Ela é a primeira referência adulta que Jane tem de bondade e acolhimento. No 

romance, ela é descrita por Helen Burns como “very good and very clever; she is 

above the rest, because she knows far more than they do90”. (BRONTË, 2002, p. 48). 

Sua relevância no caráter e temperamento da protagonista é citada até sua saída da 

escola, ocasião em que Jane comenta acerca dela que “to her instruction I owed the 

best part of my acquirements; her friendship and society had been my continual solace; 

she had stood me in the stead of mother, governess, and, latterly, companion91” 

(BRONTË, 2002, p. 80). Stevenson opta por não retirar a figura protetora e instrutiva 

de Miss. Temple, no entanto essa função é depositada no caráter composto por Dr. 

Rivers, que, também, herda o nome do primo de Jane, St. John Rivers, substituindo, 

assim, um mentor feminino por um masculino - o que seria mais coerente às estruturas 

patriarcais vitorianas. 

O percurso da infância de Jane passa por uma última experiência impactante 

em Lowood: o contato próximo com a morte. Após uma epidemia chegar à escola, 

Helen Burns, que já possuía uma saúde debilitada, é separada do convívio com as 

outras meninas. Jane, a princípio, acredita que a doença de Helen não é severa, mas, 

                                                             
90 É ótima, e muito inteligente. Está acima das outras, porque sabe muito mais do que elas (Trad. 
Adriana Lisboa, 2018, p.70). 
91 Às suas instruções devo a nata de meus conhecimentos. Sua amizade e companhia foram meu 
contínuo conforto; ela me apoiou fazendo papel de mãe, governanta e, ao fim, colega (Trad. Adriana 
Lisboa, 2018, p.108). 
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após ouvir os comentários de um médico sobre a saúde da amiga, percebe que algo 

não vai bem. Jane vai até o leito de Helen e lá fica com ela até o momento de sua 

morte. Essa circunstância permite o desenvolvimento de maturidade na protagonista, 

que enfrenta as barreiras da separação e permanece com sua amiga até o fim. Há um 

tempo de reflexão sobre a morte entre as duas amigas e Jane, em todo seu 

arrebatamento, acaba por ser consolada por Helen, que, tranquila e serena, espera o 

momento em que se encontrará com seu criador: 

 
“I am very happy, Jane; and when you hear that I am dead you must 
be sure and not grieve: there is nothing to grieve about. We all must 
die one day, and the illness which is removing me is not painful; it is 
gentle and gradual: my mind is at rest […]. I am sure there is a future 
state; I believe God is good: I can resign my immortal part to him 
without any misgiving. God is my father; God is my friend: I love him; I 
believe he loves me92” (BRONTË, 2002, p. 77). 
 

A morte serena de Helen é uma das passagens mais comoventes do romance 

e se fez presente nos filmes de Stevenson e Fukunaga. A amizade entre Jane e Helen 

contribui para o desenvolvimento da narrativa das adaptações de formas distintas. No 

filme de 1943, a amizade e a morte de Helen tornam-se motivo do aperfeiçoamento 

de Jane; já no filme de 2011, Burns é a memória de uma relação estimada pela 

protagonista que reflete em sua percepção de mundo.  

Stevenson conduz a morte de Helen de maneira distinta ao romance. O foco 

do diretor não está na morte pacifica da personagem, mas nos infortúnios e na 

crueldade em torno de Jane, enfatizando mais o sofrimento da protagonista do que 

seu aprendizado com as experiências vividas. A cena que encaminha a morte de 

Helen é provocada por Mr. Brocklehurst quando este força Jane e sua amiga a 

carregarem ferros pesados em meio a uma gélida chuva, o que faz com que a saúde 

da jovem se desgaste. Helen adoece gravemente e Jane descobre que sua amiga irá 

morrer, ocasião em que vai para o leito da acamada e adormece com ela. A adaptação 

de 1943 não contempla a conversa reflexiva que Jane e Helen têm antes da partida 

da jovem, nem procura demonstrar a tranquilidade de Burns e sua consciência sobre 

o que estava por vir. Stevenson simboliza a morte em seu filme sem enquadrar o rosto 

                                                             
92 - Estou muito feliz, Jane. E quando você receber a notícia de que morri, não deve lamentar. Não há 
nada para lamentar. Todos vamos morrer um dia, e a doença que está me levando embora não me 
causa sofrimento. É suave e gradual. Minha mente está tranquila. [...] - Tenho certeza de que há um 
estado futuro; acredito que Deus é bom. Posso entregar a Ele minha porção imortal sem a menor 
apreensão. Deus é meu pai, é meu amigo. Eu o amo, e acredito que ele me ama (Trad. Adriana Lisboa, 
2018, p.105). 
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da personagem, o diretor opta por focalizar apenas as mãos unidas das duas meninas 

e a voz de Jane perguntando “Helen, are you awake? It’s morning”93 (STEVENSON, 

1943, 00:18:13 - 00:18:18) e, em seguida, chamando por Helen em continuidade à 

cena. Descobrimos com o grito apavorado de Jane que Helen já está morta. Essa 

cena caracteriza a construção do ambiente gótico no filme; as sombras nas mãos e a 

música misteriosa contribuem para a imagem da morte. Não vemos o corpo, nem 

vemos as expressões de Jane, mas podemos ouvir e imaginar a tragicidade do 

momento, que se torna misterioso por suas omissões. O horror de Jane vai ao 

encontro da ideia gótica da finitude humana, pois ainda jovem a protagonista deve 

encarar a realidade do que é o fim. Segundo Botting: 

 
The cause is generally a direct encounter with physical mortality, the 
touching of a cold corpse, the sight of a decaying body. Death is 
presented as the absolute limit, a finitude which denies any possibility 
of imaginative transcendence into an awesome and infinite space94 
(BOTTING, 1996, p. 48). 

 

Figura 16 – A mão de Jane sobre a de Helen 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Há mais uma cena importante no filme de Stevenson em que Helen, mesmo 

postumamente, tem uma representação simbólica, situação que não existe no 

romance, que sem dúvida tocou o público de sua época que, por conta da 2ª Guerra 

Mundial, estava muito familiarizado com a morte e tristeza: Jane é encontrada por Dr. 

Rivers ao lado do túmulo não identificado de Helen. Perturbada, a menina soluça: "I 

                                                             
93 Helen, você está acordada? Já é manhã (Tradução Nossa). 
94 A causa é geralmente um encontro direto a mortalidade física, o tocar de um corpo frio, a visão de 
um corpo apodrecendo. A morte é apresentada como o limite absoluto, uma finitude que nega qualquer 
possibilidade de transcendência a um espaço incrível e infinito (Tradução Nossa). 
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want to be with Helen"95 (STEVENSON, 1943, 00:18:38). Dr. Rivers diz a ela para não 

sucumbir ao desespero, encorajando-a a dedicar-se à sua educação em cumprimento 

de seu dever para com Deus. Neste momento, o discurso do doutor se assemelha 

muito ao do primo de Jane, St. John Rivers que, no romance tenta convencer Jane de 

sua vocação como esposa de um missionário: “God and nature intended you for a 

missionary’s wife. It is not personal but mental endowments they have given you; you 

are formed for labor, not love. A missionary’s wife you must—shall be.”96 (BRONTË, 

2002, p. 375). Por fim, a sublimação do desespero de Jane sobre a morte de Helen 

torna-se o combustível para o auto aperfeiçoamento da personagem em seus anos 

restantes em Lowood.   

Se observamos que Stevenson está mais preocupado em transmitir o 

sofrimento de Jane, podemos analisar que Fukunaga toma outra direção, buscando 

apresentar ao espectador a forte relação entre Jane e Helen e a convicção desta na 

figura paterna divina. O espectador descobre a importância de Helen quando os 

moradores de Moor Houde, que acolheram Jane já adulta, descobrem seu talento para 

desenhar. Entre os desenhos em que a personagem está trabalhando, está o rosto de 

sua amiga de Lowood. Um flashback leva a narrativa para a morte de Helen, e 

descobrimos o quão cedo a jovem Helen se foi e como Jane novamente ficou sozinha.  

A cena é similar ao livro e ao filme de 1943: Jane entra em um quarto onde 

Helen está acamada e as duas conversam até adormecerem. Ao amanhecer, Helen 

está morta e Jane é retirada do lado da amiga, não ouvimos os gritos de Jane ou seu 

desespero, mas podemos ver como a menina se debate e sofre pela partida da amiga. 

O diálogo é substituído pela voz de Jane que ecoa chamando por Helen e sons de 

violino ao fundo. Antes de morrer, Helen consola Jane afirmando estar feliz e reafirma 

o caráter de Jane dizendo “You have a passion for living, Jane”97 (FUKUNAGA, 2011, 

00:18:54 - 00:18:57). A ideia da busca pela felicidade eterna também se destaca no 

diálogo entre as duas, e Helen declara para Jane que “And one day you'll come to the 

region of bliss”98 (FUKUNAGA, 2011, 00:18:58 - 00:19:02). A morte de Helen é 

construída retratando-a como uma figura angelical que vai para seu lar celestial. 

                                                             
95 Eu quero estar com a Helen (Tradução nossa). 
96 Tanto Deus quanto a natureza a criaram para esposa de um missionário. Recebeu os dons da mente, 
não do corpo: foi talhada para o trabalho, não para o amor. Pode ser a esposa de um missionário... 
deve ser (Tradução nossa). 
97 Você tem uma paixão pela vida, Jane (Tradução nossa). 
98 E um dia você irá para a região da felicidade (Tradução nossa). 



97 
 

 

 

 

Figura 17 – Jane Eyre ao lado de Helen Burns 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Lowood encera o percurso da infância de Jane. O próximo ambiente a acolher 

a personagem e contribuir em sua formação é Thornfield Hall. Jane permaneceu na 

escola como professora por alguns anos depois de terminar seus estudos, mas a 

insatisfação com a vida dentro dos muros de Lowood a motiva a sair. Como ela afirma, 

sua natureza desejava outra vida: “I desired liberty; for liberty I gasped; for liberty I 

uttered a prayer; it seemed scattered on the wind then faintly blowing99” (BRONTË, 

2002, p. 81). Ao conseguir o emprego como governanta em Thornfield Hall, novas 

perspectivas aparecem a ela, perspectivas que serão decisivas em sua formação. 

Stevenson valoriza mais que Fukuanga esse momento de transição de Jane, 

saindo de Lowood e chegando a Thornfield. Pelas peculiaridades da adaptação de 

Stevenson, concluímos que Jane cumpriu sua promessa de tornar-se uma mulher 

educada. O passar dos anos é registrado em um livro no qual o espectador pode ler 

o desenvolvimento de Jane como estudante: de alguém com mau caráter, a jovem 

passa a ser aprovada para tornar-se professora da instituição. No filme de 1943, Jane 

não chega a trabalhar na escola como professora e prefere partir para sua nova 

colocação. Em Jane Eyre (2011), Fukunaga não procura detalhar o que se sucedeu a 

Jane após a morte de Helen, apenas mostrando uma cena da partida de Jane já adulta 

para a nova posição em Thornfield Hall.  

                                                             
99 Desejava liberdade, ansiava pela liberdade; pela liberdade rezei uma oração, que pareceu se 
dispersar no vento suave (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.109). 
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A fase adulta da protagonista é marcada com sua chegada a Thornfield Hall. É 

lá que Jane alcança seu desenvolvimento profissional como governanta e é atraída 

por seu empregador, Mr. Edward Rochester. No romance, Jane gera muita 

expectativa sobre o que será sua vida nesse novo ambiente. Ela deseja estar perto 

de pessoas estimulantes, com quem possa ter  boas e interessantes interações. No 

entanto, em Thornfield, antes do aparecimento de Mr. Rochester, ela não encontra 

estímulos intelectuais e logo seu sentimento de inquietação se torna ainda mais forte 

do que quando partiu de Lowood.  Ao analisar o caráter de suas companheiras na 

casa, Mrs. Fairfax e Adele, Jane considera ambas pessoas de mente simples. Mr. 

Fairfax é descrita da seguinte forma: “There are people who seem to have no notion 

of sketching a character, or observing and describing salient points, either in persons 

or things: the good lady evidently belonged to this class;100” (BRONTË, 2002, p. 99). 

Adele, por sua vez, é tida como uma garota não muito brilhante, o que faz Jane 

afirmar: “I valued what was good in Mrs. Fairfax, and what was good in Adele; but I 

believed in the existence of other and more vivid kinds of goodness, and what I 

believed in I wished to behold101” (BRONTË, 2002, p. 104). 

Na adaptação cinematográfica de Stevenson não vemos a inquietação de Jane 

em Thornfield. Ela, pelo contrário, parece muito satisfeita com sua nova colocação. O 

relacionamento entre Jane e Adele é muito mais afetivo, a menina francesa no filme 

lembra muito Helen Burns com seu rosto angelical e sua inocência. Em uma das 

cenas, quando acordada por Adele, Jane fala “I was just thinking that never in my life 

have I been awakened so happily102”. (STEVENSON, 1943, 00:29:10 - 00:29:15). 

Percebe-se a criação de um vínculo afetivo entre as duas, como nos momentos 

retratados em que Jane toca piano e ensina Adele. Todas as cenas apresentam 

iluminações claras e diurnas, opta-se por enquadrar as duas personagens em plano 

americano, mostrando naturalidade nas expressões e na relação entre elas. A 

tagarelice de Adele revela muito sobre sua história e sobre o dono da casa, Mr. 

Rochester. Apesar do falatório da menina, Jane mantém sempre um sorriso no rosto 

                                                             
100 Certas pessoas parecem não ter muito talento para a descrição, para observar e traçar pontos de 
destaque, tanto nas pessoas quanto nas coisas. A boa senhora evidentemente pertencia a essa 
categoria (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.131). 
101 Valorizava o que havia de bom na sra. Fairfax, o que havia de bom em Adèle, mas acreditava na 
existência de formas de bondade distintas e mais vívidas, desejava ter diante dos olhos isso em que 
acreditava (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.136). 
102 Eu estava pensando como nunca em minha vida eu havia sido acordada de forma tão feliz (tradução 
nossa). 
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ao se dirigir a Adele. É possível associar a essa imagem de Jane e Adele não apenas 

o sucesso profissional na formação da protagonista, mas também a vivência da 

maternidade. 

 

Figura 18 – Jane Eyre sorri para Adele 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Fukunaga se aproxima mais do texto de Brontë e destaca a inquietação de Jane 

e sua necessidade de liberdade em toda a adaptação. Os primeiros momentos da 

estadia da protagonista em Thornfield Hall, antes da chegada de Mr. Rochester, 

destacam a vida doméstica e a restrição do espaço feminino. Ao conhecer Jane, Mrs. 

Fairfax se alegra com sua chegada, com a oportunidade de se relacionar com outras 

pessoas, e comenta sobre o isolamento do lugar. Esse afastamento de Thornfield Hall 

é aproveitado pela estética gótica que oportuniza o estabelecimento de um mistério, 

além de refletir a ideia do lar vitoriano como um ambiente afastado da vida pública. 

Essa tranquilidade do novo lar de Jane a incomoda, o que vemos no livro pelo 

comentário da personagem de que “but yet quiet and lonely hillsenough, and seeming 

to embrace Thornfield with a seclusion I had not expected to find existent so near the 

stirring locality of Millcote103” (BRONTË, 2002, p. 94). A cena que se destaca nesse 

sentido na adaptação profere um famoso trecho do livro de Brontë. Jane enquadrada 

atrás de janelas anda de um lado ao outro olhando para o horizonte, Mrs Faifax chega 

e ambas conversam, momento em que Jane, olhando para o mundo exterior, fala: 

 
I wish a woman could have action in her life, like a man. It agitates me 
to pain that the skyline over there is ever our limit. I long sometimes for 
a power of vision that would overpass it.., If I could behold all I 

                                                             
103 Mas ainda assim eram montanhas quietas e solitárias, parecendo abraçar Thornfield com um 
isolamento que eu não esperava tão perto do bulício de Millcote (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.125). 
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imagine... I've never seen a city, I've never spoken with men. And I fear 
my whole life will pass...104 (FUKUNAGA, 2011, 00:31:42- 00:32:07). 
 

Nesse momento, o espectador pode ter um vislumbre sobre os fortes 

sentimentos não expressados e contidos de Jane. O enquadramento das janelas 

consegue transmitir o aprisionamento sentido pela personagem. O diretor consegue 

construir uma cena misteriosa, na qual Jane quase se camufla em meio aos vidros e 

por conta das características antigas do lugar, a estética gótica torna-se mais visível. 

A casa antiga se torna o lugar onde as ansiedades e os medos ficam presos, assim 

como os desejos de Jane estão presos no interior dela.    

   

Figura 19 – Jane olhando pela janela 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

No romance, a personagem se expressa da mesma forma, porém 

escandalizando sua sociedade oitocentista ao afirmar, dirigindo-se ao próprio leitor, o 

desejo natural das mulheres por liberdade: 

 
Women are supposed to be very calm generally: but women feel just 
as men feel; they need exercise for their faculties, and a field for their 
efforts, as much as their brothers do; they suffer from too rigid a 
restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would suffer; and 
it is narrow-minded in their more privileged fellow-creatures to say that 
they ought to confine themselves to making puddings and knitting 
stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It is 
thoughtless to condemn them, or laugh at them, if they seek to do more 
or learn more than custom has pronounced necessary for their sex105 
(BRONTË, 2002, p. 104).  

                                                             
104 Eu gostaria que uma mulher pudesse ter ação em sua vida, como um homem. Me causa dor como 
o horizonte ali é sempre nosso limite. Eu desejo algumas vezes um poder de visão que o ultrapasse... 
se eu pudesse contemplar tudo que imagino... eu nunca vi uma cidade, eu nunca sequer falei com um 
homem. E temo que minha vida inteira irá se passar... (Tradução nossa). 
105 Das mulheres se espera que sejam muito calmas, de modo geral. Mas as mulheres sentem como 

os homens. Necessitam exercício para suas faculdades e espaço para os seus esforços, assim como 
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No que se refere à realização profissional de Jane, Fukunaga não mistura a 

relação professora-aluna entre Jane e Adele com o sentimento materno. Jane não 

reproduz o exemplo de sua rígida educação, mas também não procura desenvolver 

um vínculo muito estreito com sua pupila. Assim como no livro, o filme de 2011 retrata 

o desejo da personagem de ser mentora da menina francesa para o aperfeiçoamento 

do caráter de Adele. 

A relação de Jane com os espaços que a rodeia estabelece um ritmo à trama, 

tanto no romance como nas adaptações. Como comentado anteriormente, a restrição 

aos ambientes internos era um aspecto da vida feminina na era vitoriana. Jane não 

escapa dessa situação e seu conhecimento de mundo é baseado na vivência 

doméstica. A protagonista não nega seu desejo por aventuras e mudanças em seu 

contexto e, quando ela sai do interior da casa para a natureza, em um ambiente 

selvagem e desconhecido, Jane encontra Rochester. 

A introdução de Mr. Rochester na vida da protagonista destrava outro nível de 

sua formação, a experiência amorosa. O primeiro encontro entre as duas personagens 

é dramático e se assemelha a um conto de fadas, como um príncipe sombrio se 

aproximando em seu cavalo: 

 
It was exactly one form of Bessie‟s Gytrash – a lion-like creature with 
long hair and a huge head: it passed me however, quietly enough, not 
staying to look up, with strange pretercanine eyes, in my face, as I half 
expected it would: The horse followed, - a tall steed, and on its back a 
rider106 (BRONTË, 2002, p. 106.) 
 

São nas conferências noturnas que as personagens passam a observar e 

conhecer melhor o caráter umas das outras. Rochester sempre se expressa por 

enigmas que nem sempre Jane é capaz de decifrar e ela, mesmo com sua austeridade 

condicionada, é direta e instigante em suas colocações. Nesses momentos, Jane e 

Rochester podem ser considerados intelectualmente iguais, no entanto, socialmente 

existem muitas desigualdades entre eles. 

                                                             
seus irmãos; sofrem com uma restrição rígida demais, com uma estagnação absoluta, exatamente 
como sofreriam os homens. E é uma estreiteza de visão por parte de seus companheiros mais 
privilegiados dizer que elas deveriam se confinar a preparar pudim e tricotar meias, a tocar piano e 
bordar bolsas. É insensato condená-las ou rir delas se buscam fazer mais ou aprender mais do que o 
costume determinou necessário ao seu sexo (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.137). 
106 Era exatamente uma das formas do Gytrash de Bessie – uma criatura leonina de pelos compridos 
e cabeça imensa. Mas passou por mim calmamente, sem parar para me fitar com estranhos olhos 
perscrutadores, como eu esperava. O cavalo surgiu, alto, levando nas costas um cavaleiro O homem, 
o ser humano, rompeu no mesmo momento o enquanto (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.140). 
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Os filmes de Stevenson e Fukunaga mantém o foco de suas tramas na relação 

amorosa entre as duas personagens. A história romântica atrai o público e guia a 

narrativa das duas adaptações. Nota-se, porém, que, enquanto um destaca a 

presença patriarcal de Rochester, o outro valoriza a admiração intelectual de ambos. 

A adaptação de 1943 mostra no primeiro encontro entre Jane e Rochester 

dentro de Thornfield a imposição da serventia de Jane ao mestre. Rochester pede 

para a moça cuidar de seus ferimentos e despejar água para os pés, criando uma 

imagem servil de Jane, que, acautelada, cumpre as ordens recebidas. A aparição de 

Rochester muda o foco da narrativa de Stevenson, que até então havia colocado Jane 

no centro da história. A forte presença do mestre da casa oculta as ações de Jane. 

Na adaptação de 1943, Jane ainda narra e direciona a história, mas suas 

impressões estão restritas ao comportamento de Rochester. Usando novamente o 

recurso do livro na tela e a voice-over de Jane, explica-se ao expectador o interesse 

despertado em Jane pelo mestre e a sua certeza de uma trágica história relacionada 

a ele: 

 
What sort of man was that master of Thornfield - so proud, sardonic, 
and harsh? Instinctively I felt that his malignant mood had its source in 
some cruel cross of fate. I was to learn that this was indeed true, and 
that beneath the harsh mask he assumed lay a tortured soul, fine, 
gentle and kindly107 (STEVENSON,1943, 00:36:54 – 00:36:58). 
 

Os enquadramentos de câmera e a iluminação dados a Rochester refletem o 

protagonismo adquirido nesse momento pela personagem. Rochester tem entradas 

dramáticas com um tom grave da música ao fundo que adiciona. Sua figura com 

frequência é filmada em primeiríssimo plano, destacando expressões perturbadas e 

taciturnas, que as vezes abruptamente se transformam em olhares doces de 

admiração. A iluminação em seu rosto é sempre marcada por sombras que dão um 

aspecto enigmático à personagem. Em relação ao gótico, a sombra é uma de suas 

principais características, conforme destaca Botting: “Darkness, metaphorically, 

threatened the light of reason with what it did not know. Gloom cast perceptions of 

formal order and unified design into obscurity; its uncertainty generated both a sense 

                                                             
107 Que tipo de homem era esse mestre de Thornfield – tão orgulhoso, sardônico e duro? Instintivamente 
eu senti que seu humor maligno tinha sua fonte em algum tipo de destino cruel. Eu iria descobrir que 
isso era de fato verdade, e que por trás da dura máscara ele se mostrava uma alma torturada, boa, 
gentil e bondosa (Tradução nossa). 
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of mystery and passions and emotions alien to reason.”108 (BOTTING,1996, p. 21). O 

ângulo de filmagem levemente em contra-plongée, em alguns momentos, enfatiza 

uma relação de superioridade de Rochester a respeito de Jane. A posição de Jane 

em relação ao mestre de casa é sempre inferior, o que se nota pelo fato de ela dever 

sempre olhar para cima, quase que em um gesto de adoração.  

 

Figura 20 – Mr. Rochester sombrio 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Fukunaga estabelece uma relação mais neutra entre Jane e Rochester. Não há 

destaque para nenhum tipo de poder de Rochester exercido sobre Jane. A primeira 

conversa entre eles, já esclarecida a identidade de ambos, marca o aspecto 

profissional da vida de Jane. Rochester procura avaliar o caráter Jane por seu 

trabalho. Diferentemente de Stevenson, Fukunaga introduz em sua trama as 

habilidades artísticas da protagonista, que, assim como no romance, é reconhecida 

por suas ilustrações. Rochester começa seu discurso exaltando o trabalho de Jane ao 

ensinar Adele, para, então, começar a desvendar sua subalterna. Sua postura é 

orgulhosa, ele não procura olhar para a jovem enquanto se dirige a ela. No entanto, o 

tom da conversa muda quando ele se refere às ilustrações de Jane. Em um primeiro 

momento, o orgulho profissional de Jane é ferido, já que Rochester acredita que eles 

são cópias de algum lugar e não dá crédito às habilidades de Jane. Depois, há uma 

avaliação sobre a essência dos pensamentos de Jane. Como Rochester afirma, “Yet 

the drawings are, for a schoolgirl, peculiar”109 (FUKUNAGA, 2011, 00:38:47 - 

00:38:49). Novamente o filme de 2011 procura salientar a ideia de Jane como uma 

                                                             
108 A escuridão, metaforicamente, ameaçava a luz da razão com aquilo que não conhecia. A tristeza 
lançava percepções de ordem formal e unificava construções na escuridão. Sua incerteza gerou tanto 
um senso de mistério e paixões e emoções estranhos à razão (Tradução nossa). 
109 Ainda assim os desenhos são, para uma colegial, peculiares (Tradução nossa). 
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mulher diferente do seu tempo, questionadora e criativa, mesmo moldada sob o forte 

conservadorismo vitoriano. 

A presença de Rochester muda a rotina do lugar. Suas mudanças de humor 

também são registradas na adaptação. Nota-se que as mulheres da casa observam 

todo o comportamento do mestre, de longe, sendo diretamente afetadas por sua 

inconstância e brutalidade. Como acontece na cena em que Mrs. Fairfax, Jane e Adele 

estão preste a comer em rotineira serenidade e são perturbadas pelos sons de tiros 

provocados por Rochester fora da casa. Torna-se impossível para elas continuarem 

com sua refeição – Mrs Fairfax por estar incomodada e Jane e Adele por estarem 

curiosas com o espetáculo. 

Como a adaptação de Fukunaga não utiliza nenhum recurso de voice over para 

narrar a história, não temos acesso direto aos pensamentos de Jane. O espectador 

deve observar como ela todos os acontecimentos ao redor e formar uma opinião sobre 

o mestre da casa. O olhar direto de Jane ajuda a traduzir a franqueza da personagem 

e dá credibilidade ao que ela fala. Em comparação a Rochester, o discurso de Jane é 

o que apresenta mais autenticidade no filme e se aproxima da narrativa do romance 

de Brontë.  

A relação estabelecida entre as duas personagem ganha um tom igualitário em 

Fukunaga. Os enquadramentos não valorizam a figura de uma personagem sobre a 

outra. Na verdade, quando conversam, Jane e Rochester estão de frente um para o 

outro e o espectador tem a sensação de estar olhando diretamente para cada um 

deles no diálogo com a alternância de enquadramento em primeiro plano de cada 

personagem. Fukunaga apresenta vulnerabilidade e melancolia em Rochester, 

distanciando a personagem da figura perigosa e deprimida do romance e da 

adaptação de 1943. As características inicialmente severas do mestre de Thornfield 

Hall são superadas por expressões gentis e sua percepção profunda do caráter de 

Jane. Rochester assim declara sua percepção sobre a protagonista:  

 
But you're not naturally austere, any more than I'm naturally vicious. I 
can see in you the glance of a curious sort of bird through the close-
set bars of a cage, a vivid, restless captive. Were it but free, it would 
soar, cloud-high110 (FUKUNAGA, 2011, 00:46:25 - 00:46:27). 
 

                                                             
110 Mas você não é naturalmente austera, não mais do que sou naturalmente mau. Posso ver em você 
o brilho de uma espécie de pássaro curioso através das grades fechadas de uma gaiola, uma vívida e 
incansável cativa.  Se fosse livre, subiria até as nuvens (Tradução nossa). 
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Enfatizando a vulnerabilidade de Rochester e não sua ameaça, a adaptação de 2011 

insere atributos que tornam a personagem mais agradável, e talvez mais 

compreensível, para o público do século XXI. 

 

Figura 21 – Mr. Rochester pensativo 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

O relacionamento romântico de Jane e Rochester funciona como fonte de 

interesse e suspense para os espectadores das adaptações de 1943 e 2011.  O desejo 

de ser amada e acolhida acompanha a protagonista no romance e nos filmes. Ambas 

as adaptações constroem, com qualidade, o percurso solitário de Jane em sua 

infância e seu interesse pela atenção dada a ela adulta por Rochester. Os dois filmes 

se concentram no desenvolvimento da atração mútua das personagens, mas não 

definem a imagem feminina e apaixonada de Jane nos mesmos termos. 

A versão de 1943 reforça as emoções de Jane em vários primeiríssimos planos 

em seu rosto preocupado exposto à luz, sublinhando a beleza da atriz. Stevenson 

coloca Jane como observadora de seu interesse amoroso, ela sempre parece estar 

olhando para cima ao falar com Rochester, assistindo-o através de portas, em um 

canto com Adele ou atrás de alguma outra personagem. É o caso da cena em que 

Rochester canta ao piano com sua suposta prometida Miss Ingram, ocasião em que 

à Jane é relegado um canto na sala, longe dos visitantes de Thornfield Hall. A 

governanta, que deveria se portar como observadora muda do espetáculo de uma 

sociedade que não a aceita como parte, contempla seu amado no cenário ideal 

romântico. O enquadramento tem em primeiro plano uma Jane nas sombras 

trabalhando em sua costura e ao fundo a imagem brilhante de Rochester e Miss 

Ingram, que se destaca da figura da protagonista. O quadro contrasta as personagens 

e destaca as diferenças sociais delas. 
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Figura 22 – Jane Eyre no canto da sala 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Na adaptação de Fukunaga, Jane e Rochester se aproximam nos encontros 

noturnos em que conversam em frente à lareira. Assim como no romance, esses 

momentos impulsam o interesse mútuo das personagens que tentam definir e atribuir 

o caráter um do outro, revelando a si próprios e ao espectador o espírito perturbado 

do senhor de Thornfield Hall e os traços de sinceridade e integridade inabalável de 

Jane. Rochester, no filme de 2011, é menos assustador e transmite maior suavidade 

ao se relacionar com Jane. É o que acontece, por exemplo, com as provocações feitas 

por ele à Jane, que perdem o tom feroz e soam mais como brincadeiras entre amigos, 

e com a associação feita por ele a duendes e elementos de outro mundo ao se referir 

a Jane, que o surpreende ao participar do estranho diálogo respondendo, assim como 

no romance, “The sad truth is, they are all gone... Your land is neither wild nor savage 

enough for them”111 (FUKUNAGA, 2011, 00:37:52 - 00:37:58), deixando Rochester 

mudo por alguns segundos.  

O desenrolar do relacionamento entre as personagens passa por etapas 

diferentes no filme de 2011: nos primeiros encontros, a estética gótica domina as 

cenas e Fukunaga opta por colocar Jane e Rochester sempre envolvidos por sombras, 

em ambientes noturnos e pouco iluminados, o que propicia a ideia de mistério e 

caracteriza o processo de conhecimento das personagens. São assim as cenas do 

primeiro encontro entre os dois, da conversas em frente à lareira e do quarto de 

Rochester em chamas; com o desenrolar da trama o mistério é deixado um pouco de 

                                                             
111 A triste verdade é que todos se foram... sua terra não é nem selvagem ou feroz o suficiente para 
eles (Tradução nossa). 
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lado e ambientes mais claros ganham espaço, cenas diurnas dos dois são mais 

exibidas e a presença da natureza fica mais destacada. 

No regresso de Jane a Thornfield, após sua estadia em Gateshead Hall, para 

acompanhar sua tia em seu leito de morte, a cena que se desenrola define um estágio 

romântico do relacionamento entre a protagonista e o senhor de Thornfield. Em meio 

ao jardim da propriedade, à natureza e à luz do dia, a postura relaxada de Rochester 

recebe Jane de sua jornada. Ele compara novamente a recém chegada à uma visão 

de outro mundo: “Just like one of your tricks, to steal in along with the twilight. If I dared 

I'd touch you to see if you were real112” (FUKUNAGA, 2011, 01:14:20 - 01:14:29). A 

reação de Jane é descontraída, o que se diferencia da sua postura usual reservada e 

austera. Ela revela a Rochester e ao espectador o que está sentido por voltar a 

Thornfield, sendo possível observarmos uma Jane sorridente e eufórica por regressar 

e que é capaz de se expressar e dar valor aos seus sentimentos. 

 

Figura 23 – Jane reencontra Rochester em Thornfield após sua viagem 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Apesar de não haver imposição da presença de Rochester sobre Jane de 

maneira explícita no filme de 2011, ou, ainda, por meio de enquadramentos e ângulos 

de câmera ou falas autoritárias e expressões corporais, existe no discurso da 

personagem a marca da separação de classes entre os dois. Ambos podem ser 

intelectualmente equivalentes, mas, ainda, pertencem a uma relação patrão-

governanta, que é retomada durante todo o percurso de Jane em Thornfield. Como 

na primeira conversa entre Jane e Rochester em frente à lareira, ele a ofende ao 

                                                             
112 Como um de seus truques, aparecendo junto ao crepúsculo. Se eu ousasse eu a tocaria para ver 
se você é real (Tradução nossa). 
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estabelecer um parâmetro social para ela e para todas as outras governantas 

assumindo que “all governesses have a tale of woe”113 (FUKUNAGA, 2011, 00:36:43 

- 00:36:46). Esse tipo de ofensa continua com a ordem dada a Jane para estar 

presente na sala com todos os convidados de Rochester, onde ela ouve Blanche 

Ingram depreciar as governantas em geral, falando como se Jane não estivesse lá, 

como se não fosse ninguém. Novamente, a questão da relação de classes é abordada 

quando, ao pedir para visitar a tia, Jane pede uma parte de seu salário e Rochester 

maliciosamente não entrega o valor correto, usando isso como garantia da volta de 

Jane. Em todos os momentos, Jane não tem liberdade para se dirigir a Rochester sem 

ser convidada, mas deve obedecer a suas ordens. Apesar de Rochester demonstrar 

uma tentativa em afastar essas diferenças, como ocorre na conversa com Jane sobre 

relação de classes, ela sempre acabar por relembrar que ela é meramente uma 

empregada assalariada.   

A relação desigual entre as personagens é alvo do protesto caloroso de Jane 

quando, ao ser levada a pensar que Rochester irá casar com Blanche Ingram, ela 

manifesta sua capacidade, apesar de sua condição social, de ter sentimentos com a 

mesma intensidade que ele. Ela busca, assim, mostrar o seu valor como indivíduo e 

levar o relacionamento para uma esfera além da material, destacando o vínculo 

espiritual e igualitário que há entre eles: 

 
Am I a machine without feelings? Do you think that because I am poor, 
obscure, plain and little that I am soulless and heartless? I have as 
much soul as you and full as much heart. And if God had blessed me 
with beauty and wealth, I could make it as hard for you to leave me as 
it is for I to leave you. I'm not speaking to you through mortal flesh. My 
spirit addresses your spirit, as if we'd passed through the grave and 
stood at God's feet, equal, as we are114 (FUKUNAGA, 2011, 01:18:19 
- 01:18:50). 
 

Nesse momento Rochester aproveita a premissa estabelecida por Jane e a 

propõe casamento falando “You are my equal and my likeness115”.  (FUKUNAGA, 

2011, 01:19:08 - 01:19:11). Rochester, em sua declaração, tenta afastar as 

                                                             
113 Todas as governantas têm uma história triste (Tradução nossa). 
114 Eu sou uma máquina sem sentimentos? Você acha que porque eu sou pobre, obscura, comum e 
pequena que sou desalmada e sem coração? Se Deus tivesse me abençoado com beleza e fortuna eu 
tornaria tão difícil para você me deixar como é para mim deixar você. Eu não estou falando com você 
por meio da carne mortal. Meu espirito se dirige ao seu espirito como se tivéssemos passado pelo 
túmulo e ficado aos pés de Deus, iguais, como somos (tradução nossa). 
115 Você é minha igual e minha semelhante (tradução nossa). 
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convenções sociais. A dramaticidade do momento é intensa, no rosto, em primeiro 

plano, de Jane vemos lágrimas que escapam pela emoção e o ardor de seus 

sentimentos. A declaração não é complementada com um fundo musical, o que torna 

o discurso impactante e ao mesmo tempo sóbrio. Quando Rochester declara seu amor 

por Jane, a música ao fundo começa a aumentar e, em um beijo apaixonado, o casal 

sela seu destino. Fukunaga representa a força dessas emoções, como no romance, 

por meio do ambiente natural e da mudança do tempo; o vento sopra na grande 

árvore, a luz do sol se destaca e ilumina os protagonistas e ao fundo o som de uma 

tempestade complementa a cena.  O enquadramento em plano conjunto favorece a 

integração das personagens no meio em que se encontram, transmitindo a ideia do 

novo relacionamento em concordância com a natureza, com luz solar e com a 

impetuosidade da tempestade.  

 

Figura 24 - Jane e Rochester em um beijo 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Na adaptação de 1943, a declaração de Jane e o pedido de casamento de 

Rochester também utilizam a natureza para expressar a intensidade dos sentimentos. 

Há um vento constante que gradualmente se intensifica conforme a força do diálogo 

entre as personagens, para, no fim, culminar em uma grande tempestade que lança 

um raio sobre o carvalho em cena, fazendo alusão ao acontecimento no romance e 

ao destino fadado de Rochester e Jane. O tom social analisado no filme de Fukunaga, 

no entanto, não aparece no texto de 1943. Jane também é levada por Rochester a 

expor seus sentimentos, mas o protesto pela igualdade desaparece. O que em 

Fukunaga é retratado como força ganha uma aparência frágil e sofredora em 

Stevenson. Rochester, após ouvir a declaração de Jane, comanda “Say, ‘Edward, I'll 
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marry you’. Say it, Jane. Say it116” (STEVENSON, 1943, 01:17:07 - 01:17:09). O 

enfoque novamente está na impetuosidade de Rochester e em seu domínio sobre 

Jane. A protagonista está sujeita ao envolvimento psicológico exercido pelo mestre de 

Thornfield, que vê nela alguém de outro mundo. A cena se compõe com a violência 

do tempo e a imposição de Rochester no enquadramento; depois de exigir uma 

resposta de Jane, um raio ilumina o rosto da personagem, tornando sua figura mais 

impressionante. 

 

Figura 25 – Rochester propõe casamento a Jane 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

O percurso de Jane em Thornfield se aproxima de um fim após a conquista do 

amor improvável e da aceitação em um lar. Quando está prestes a casar com 

Rochester, Jane descobre que ele, na verdade, já é casado e sua legítima esposa 

insana é aprisionada no sótão do terceiro andar da mansão. Essa descoberta dá fim 

ao mistério que assombrava a trama e determina a separação da protagonista de seu 

desejo alcançado em Thornfield. Jane deixa Rochester, recusando a se tornar sua 

amante. Suplicando à sua consciência, a protagonista enfatiza o poder de seu caráter 

e sua posição feminina como um indivíduo dotado de vontade e respeito próprio. Além 

disso, em razão de sua forte e impetuosa personalidade, ela não está disposta a 

aceitar o relacionamento desigual sob o domínio masculino de Rochester e um estado 

inferior como amante. 

Com a narrativa in media res, a adaptação cinematográfica de 2011 também 

se aproxima do fim do mistério que cercava a história de Jane. A revelação 

progressiva da história transforma a ideia do espectador sobre a protagonista e os 

verdadeiros motivos para sua atual situação em Moor House. Após a suspensão do 

                                                             
116 Diga: "Edward, vou casar com você". Diga isso, Jane. Diga (tradução nossa). 
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casamento, um Rochester nervoso e agressivo leva todos os envolvidos para 

conhecer sua esposa Bertha Antoinetta Mason, também no terceiro andar da casa – 

onde ele a mantinha escondida. Nesta cena, a figura selvagem da esposa é explorada, 

com cabelos desarrumados e vestimentas não convencionais, a oscilação entre a 

calma e a agressividade constroem a imagem insana de Bertha. No entanto, na 

adaptação de 2011 não prevalece o retrato desumano da personagem feito no 

romance, pelo contrário, o comportamento da esposa de Rochester gera simpatia, 

pois ela também parece entender a traição à qual foi submetida pelo marido. Ao se 

evolver nos braços de Rochester e em seguida o esbofetear, bem como ao cuspir uma 

mosca em Jane, Bertha revela indignação pela situação.  

Após esses acontecimentos, vemos Jane retirando seu vestido de noiva com 

rapidez e desespero, e pegando novamente sua roupa usual e escura de governanta, 

negando a imagem da noiva e de seu, então fadado, futuro com Rochester. Ela, assim, 

retorna à sua sobriedade e à sua posição, como descrito no romance: “Jane Eyre, who 

had been an ardent, expectant woman -- almost a bride, was a cold, solitary girl again: 

her life was pale; her prospects were desolate”117 (BRONTË, 2002, p. 277). O 

espectador do filme de 2011 não ouve uma palavra da personagem, que transmite 

sua dor em poucas lágrimas e em seus movimentos decididos, acompanhados por 

um fundo musical que chora por ela com seus violinos. Jane sai de seu quarto e deve 

enfrentar Rochester, que a leva para uma sala para tentar convencê-la a ficar ao seu 

lado. O discurso de Rochester tenta amenizar suas ações para o espectador do século 

XXI; ele demonstra aceitar inteiramente a culpa ao falar na igreja que “This girl knew 

nothing of this. She thought all was fair and legal. She never dreamt she was being 

entrapped into a feigned union ‘with a defrauded wretch118’” (FUKUNAGA, 2011, 

01:26:18 - 01:26:29). Como justificativa sobre suas ações em relação à esposa à Jane, 

fala: “Have you ever set foot in a madhouse, Jane? The inmates are caged and baited 

like beasts. I spared her that at least119” (FUKUNAGA, 2011, 01:32:15 – 01:32:27) – 

uma tentativa de amenizar sua imagem de encarcerador de Bertha. 

                                                             
117 Jane Eyre, que fora uma mulher intensa e cheia de expectativas – quase uma esposa – era outra 
vez uma moça fria e solitária: sua vida era pálida, suas perspectivas, desoladoras (Trad. Adriana 
Lisboa, 2018, p.346). 
118 Essa garota não sabia nada disso. Ela achava que tudo era justo e legal. Ela nunca sonhou que 
estava sendo aprisionada em uma união falsa “com um patife defraudado” (tradução nossa). 
119 Você já pôs os pés em um manicômio, Jane? Os internos estão enjaulados e espancados como 
bestas. Eu a poupei disso pelo menos (tradução nossa). 
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No romance, Jane toma a decisão de partir de Thornfield enquanto Rochester 

ainda tenta persuadi-la a ficar. O leitor acompanha o embate na mente de Jane que, 

depois de decidir “there I plant my foot120” (BRONTË, 2002, p. 297), deve enfrentar o 

possesivo mestre de Thornfield em sua resolução: 

 
I did. Mr. Rochester, reading my countenance, saw I had done so. His 
fury was wrought to the highest: he must yield to it for a moment, 
whatever followed; he crossed the floor and seized my arm and 
grasped my waist. He seemed to devour me with his flaming glance: 
physically, I felt, at the moment, powerless as stubble exposed to the 
draught and glow of a furnace: mentally, I still possessed my soul, and 
with it the certainty of ultimate safety121 (BRONTË, 2002, p. 297). 
 

No filme de 2011, uma sequência traduz a tomada de decisão de Jane: um 

fósforo é acesso e colocado na lareira; as imagens, então, começam a se iluminar 

gradualmente e a cena nos mostra, rapidamente, o enquadramento em primeiríssimo 

plano do rosto de Jane e, depois, a escuridão. Aos poucos, o rosto de Jane é visível 

de novo, como se depois de um tempo na escuridão, sem saber como agir, tivesse, 

enfim, clareza de suas próximas ações. O destaque da expressão de Jane torna 

visível ao espectador o conflito interno da personagem, que no romance é transcrito 

em discurso indireto livre, e sua resolução em permanecer fiel aos seus valores. O 

filme volta à cena do começo da trama de Jane deixando Thornfield. O que, no início, 

parecia uma fuga motivada pelo medo ganha nova interpretação, mostrando que foi a 

coragem de Jane que a fez se libertar do domínio de Rochester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
120 Ali firmo os meus pés (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.370). 
121 Foi o que fiz. O sr. Rochester, lendo minha expressão, percebeu. Sua fúria chegou ao ápice: ele 
precisava dar vazão a ela por um momento, independentemente do que seguisse. Atravessou a sala, 
segurou o meu braço e agarrou minha cintura. Parecia me devorar com seu olhar em chamas: 
fisicamente, eu me sentia impotente como um graveto diante do calor e da chama de uma caldeira; 
mentalmente, ainda possuía minha alma, e com ela a certeza da segurança final (Trad. Adriana Lisboa, 
2018, p.370). 
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Figura 26 – Fósforo é aceso 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Figura 27 – O rosto de Jane ligeiramente revelado 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Figura 28 – O rosto de Jane fica mais iluminado 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 
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Figura 29 – O rosto de Jane fica enfim bem iluminado 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Em Stevenson, a revelação do segredo de Mr. Rochester também acaba com 

o sonho de Jane. A cena, no entanto, é menos dramática que em Fukunaga. 

Rochester encara sua culpa de uma forma menos intensa que no filme de 2011 e, 

diante da situação, fica desolado, em contraste com sua postura habitual, havendo 

menos agressividade diante da descoberta de sua esposa insana. Quando o senhor 

de Thornfield leva todos para conhecerem Bertha, o espectador não pode ver seu 

rosto. Assim que entra na sala, Rochester é atacado pela esposa e a imagem que 

transmitida dela é de um ser monstruoso, o que corresponde à forma animalesca com 

que Jane, no romance, a descreve Bertha: “What it was, whether beast or human 

being, one could not, on first sight, tell [...] It snatched and growled like some wild 

animal122” (BRONTË, 2002, p. 274). A estética gótica contribui para a demonização 

de Bertha: como um contraste a Jane, a presença visual limitada da personagem, que 

é lançada nas sombras do ambiente, a torna mais assustadora e menos humana. Por 

conta de sua monstruosidade, a revelação da esposa secreta de Rochester ao invés 

de ser um evento emocional, se torna um evento horrendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
122 O que era, se animal ou humano, não era possível, à primeira vista [...] mostrava os dentes e rosnava 
como algum estranho animal selvagem (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.343). 
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Figura 30 – Bertha ataca Rochester e Jane observa ao fundo 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

A saída de Jane de Thornfield é acompanhada por uma música dramática no 

filme 1943. A protagonista se despede de Adele e, ao descer as escadas do casarão, 

encontra Rochester à sua espera. Não há, em Stevenson, um foco nas ações de Jane 

após a descoberta da esposa. O espectador não vê a personagem em seu conflito 

interno, nem fica ciente da força de seu caráter. O sofrimento da protagonista é 

revelado em seu olhar pesaroso e em sua tentativa de fugir sem ser percebida. 

Rochester aborda-a e começa seu discurso para justificar suas ações, o que comove 

a protagonista, que lhe concede o perdão: “I do forgive you123” (STEVENSON, 1943, 

01:24:18) – fato que contribui, ainda mais, para a imagem angelical construída em 

Jane por Stevenson. A adaptação de 1943 desconstrói a ideia de força e respeito 

próprio tão presentes no romance nesse momento da trama. Quando questionada por 

Rochester quanto a quem ofenderiam ao viverem seu amor, Jane no romance e, 

também, no filme de 2011 responde “‘I care for myself [...] I will respect myself124” 

(BRONTË, 2002, p. 296). Já em Stevenson, a resposta dada pela protagonista é “We 

should be hurting ourselves125” (STEVENSON, 1943, 01:24:35), o que retira o tom 

independente de Jane. O cenário da partida de Jane é influenciado pelo gótico e 

destaca as sombras de Thornfield que se tornam como que barras de uma prisão para 

Rochester, que aparece ao fundo. Assim, Thornfield representa o espaço doméstico 

aprisionador que tenta derturpar a virtude da heroína, como Botting afirma: “Neither 

virtue nor the security of domestic space forms an adequate defence and itself 

becomes a prison rather than a refuge, a restricted space confined by a system of 

                                                             
123 Eu perdoo (tradução nossa). 
124 Eu me importo comigo[...] vou me respeitar (Trad. Adriana Lisboa, 2018, p.370). 
125 Nós estaríamos nos machucando (tradução nossa). 
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values that privileges the male and active world beyond the family”126 

(BOTTING,1996,p. 38). 

 

Figura 31 - Jane partindo de Thornfield 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Figura 32 - Jane partindo de Thornfield com Rochester ao fundo 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

A última experiência que define o processo de formação de Jane é o 

afastamento de Thornfield e a acolhida em Moor House. Distante de Rochester, Jane 

é recebida pela família Rivers que a ajuda durante o momento de dificuldade, criando-

se um novo lar para Jane. Esse novo ambiente proporciona a consolidação da 

identidade de Jane e a redescoberta das relações familiares. Os Rivers, que mais 

tarde descobrimos serem primos de Jane, oferecem outra visão de relacionamento 

para Jane, sendo um contraste aos primos Reed da infância dela, que eram egoístas 

                                                             
126 Nem a virtude nem a segurança do espaço doméstico constituem uma defesa adequada ele mesmo 
se torna uma prisão ao invés de um refúgio, um espaço restrito confinado por um sistema de valores 
que privilegia o masculino e o mundo ativo além da família (tradução nossa). 
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e soberbos. É o caso das primas Diana e Mary, mulheres inteligentes e afetuosas, que 

cuidam dela e afastam suas dores, demostrando benevolência em relação a Jane. St. 

John Rivers também tem um papel importante na formação de Jane, pois, além de 

auxiliá-la em uma colocação, ele oferece matrimonio à jovem. Jane, no entanto, 

recursa a proposta, o que demonstra o amadurecimento da protagonista, uma vez 

que, ao não aceitar a mão de Rivers, Jane se nega a ser dominada espiritualmente 

por ele. Com a surpresa de uma herança deixada a ela por seu falecido tio, Jane 

completa sua independência financeira e mental, o que a permite buscar Rochester 

novamente.   

Quando Jane descobre que a mulher insana de Rochester, o símbolo da culpa 

e da transgressão em Thornfield, ateou fogo em toda a propriedade e se matou, ela 

corre para Rochester e eles se casam. Protegida pelo princípio de um amor 

socialmente aceito, Jane aceita a união com o mestre de Thornfield, que é ao mesmo 

tempo espiritual e apaixonada e, agora fundada em uma posição independente. O 

casamento parece cumprir com os termos da personalidade e natureza interior de 

Jane, e, embora Rochester esteja cego e mutilado, Jane retorna triunfante para 

estabelecer o domínio sobre ele, igualando seus espíritos e ações. 

Esse fim da trajetória de Jane é retratado de formas diferentes nas duas 

adaptações. A começar pelos caminhos seguidos por Jane após a saída de Thornfield: 

em Fukunaga, assim como no romance, Jane perambula por algum tempo até bater, 

quase morta, na porta dos Rivers que a resgatam; em Stevenson Jane volta para a 

casa de sua tia Reed e lá encontra a antiga babá Bessie que a acolhe.  No filme de 

2011, a relação familiar entre Rivers e Jane é deixada de lado, não sendo esclarecida. 

Como a presença da família acompanha todo o filme in media res, se torna natural o 

desfecho dado por Fukunaga a eles, envolvendo o pedido de casamento e a aquisição 

da fortuna de Jane. Na adaptação de 1943, por outro lado, o papel dos Rivers acaba 

sendo desempenhado pela figura de Dr. Rivers, personagem que, outrora, serviu 

como protetor de Jane em Lowwod e, nesse momento da trama, repete sua função. 

O final que guia Jane de volta a Thornfield em Stevenson é sombrio. Após 

cuidar de sua tia, Jane fica sem nada e está prestes a procurar um emprego em sua 

antiga escola quando, em meio a uma tempestade, ela ouve Rochester a chamando. 

O episódio adiciona suspense ao filme, um elemento desconhecido faz com que Jane 

decida retornar. A cena carrega toda a atmosfera gótica que permeou o trajeto da 

personagem. Os poucos móveis na grandiosa sala, a lareira apagada e a única vela 
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a iluminar o recinto tornam a situação desoladora. Jane está rodeada pelas sombras 

e uma tempestade termina de compor o ambiente assustador. O enquadramento em 

plano geral deixa a personagem apagada em meio ao cenário, traduzindo seu 

desespero em meio à atual situação. Quando ouve a voz lhe chamando, Jane vê um 

destino a seguir. Sua ideia é complementada pela cena do livro que narra sua escolha 

de ir atrás de Rochester e quando vê-lo tomar por fim uma decisão.  

 

Figura 33 - Jane sozinha em Gateshead Hall 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

No filme de Fukunaga, o elemento sobrenatural também se faz presente como 

a voz que resgata e guia Jane para seu destino com Rochester. Assim como no 

romance de Brontë, Jane encontra a família Rivers e, após se estabelecer no local, 

recebe uma grande herança e é pedida em casamento por St. John. O pedido se 

mostra como mais um obstáculo que Jane deve enfrentar para garantir sua liberdade. 

Ela, novamente, é obrigada a sair de seu estado de tranquilidade e agir sobre a 

situação que lhe é apresentada. A cena que se constrói mostra Jane e St. John 

trilhando o mesmo caminho até se encontrarem. O enquadramento em plano geral 

valoriza o ambiente natural do lugar, a pouca vida que cerca Moor House é o cenário 

para o confronto entre os dois, que decidirão seguirem juntos nesta trilha ou irem cada 

um para uma direção. O fim é claro para o espectador: negando-se a casar sem amor 

e trair seu próprio ser, após enfrentar St. John, Jane corre para a voz que ouve no ar, 

a voz de Rochester chamando-a. 
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Figura 34 – Jane e St. John conversam  

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

A chegada de Jane a Thornfield é conduzida de maneira muito semelhante nas 

duas adaptações. É Mrs Fairfax que narra os acontecimentos a Jane em meio à 

destruída mansão em ambos os filmes. Nos destroços, a protagonista sofre por seu 

amado, sendo que na adaptação de Fukuanga ela recebe um afetuoso abraço de Mrs 

Fairfax, que afirma que a teria ajudado no passado e estende a mão solidária à agora 

independente Jane que completou sua formação ao sair de Thornfield. Há um 

contraste entre a nova Jane e suas vestimentas finas com o ambiente escuro e 

degradado da casa, representado como uma espécie de ruina gótica, mostrando que 

este espaço já não envolve a personagem.   

 

Figura 35 - Jane nos destroços de Thornfield  

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Já na versão de 1943, o ambiente desolador da antiga casa de Rochester 

apenas acentua o sofrimento do dono de Thornfield, não necessariamente destacando 

uma evolução de Jane, nem sua própria dor. A imagem do casarão mantém seu tom 

sombrio e a morte de Bertha, somada aos flagelos de Rochester, atenuam os crimes 
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passados. Jane ainda se mantém inferior e submissa diante da grandiosidade do 

lugar. O ângulo em plongée sugere a posição de desamparo de Jane e mantém o 

símbolo da prisão de Thornfield. 

 

Figura 36 - Jane encontra Thornfield destruída 

 
Fonte: Stevenson,1943. 

 

Rochester, então, entra em cena e Jane corre para seu amado. A felicidade 

final de Jane é representada com o clímax de sua história de amor, momento em que 

se celebra o poder redentor do amor. Jane a deseja ficar com Rochester apesar de 

seus ferimentos físicos e erros do passado; o amor transformou a jovem Jane 

indisciplinada em uma esposa fiel e confiante cuja generosidade é celebrada em sua 

devoção a Rochester. Jane encerra o filme com um comentário sobre o futuro de 

Rochester enquanto as cores da cena se transformam em um esboço em preto e 

branco relembrando a abertura do filme. 

Fukunaga faz Jane e Rochester se reencontrarem no que aparenta ser o 

mesmo lugar de suas declarações de amor. Sem negar o final feliz para o casal e a 

superação pelo amor, a adaptação de 2011 também revela a fragilidade de Rochester 

e a força de Jane. O enfoque nos olhos cegos de Rochester mostra a inversão da 

dependência na relação entre os dois. O filme termina de maneira emocional, sem 

muitas explicações em relação ao futuro, mas enquadrando as duas personagens em 

um abraço reconciliador. A trama pode ser entendida como uma luta significativa e 

valente da personagem pela integridade e independência, o que destaca o aspecto 

espiritual da vida com propósitos maiores que determinam a formação das 

personagens. 
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Figura 37- Jane e Rochester se reencontram 

 
Fonte: Fukunaga, 2011. 

 

Entende-se, por fim, que as duas adaptações, mesmo ao privilegiarem a fábula 

romântica de Jane e Rochester, abordam de maneiras distintas a formação da 

personagem Jane. O romance de Brontë foi transposto para o cinema em contextos 

diferentes que influenciaram as leituras do texto. O fim de Jane em cada filme 

demonstra como o percurso da personagem sofreu alterações em seus ideais. Em 

1943, Jane finaliza sua trajetória se tornando uma boa esposa. Em 2011 essa ideia 

não é explicitamente abordada, apesar do final feliz do casal, dando mais valor ao 

processo de independência de Jane.   

  



122 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O cinema e a literatura, com suas diferentes linguagens e em seus diferentes 

veículos de produção, nos permitem ter acesso a perspectivas diversas, em variados 

contextos sobre um mesmo tema. A adaptação cinematográfica de um romance está 

relacionada às possibilidades de leitura e criação que um texto oferece. Robert Stam 

(2006), ao citar Genette, sob uma perspectiva cinematográfica, mostra ao leitor quão 

infinitas são as redes que relacionam um texto a outro, e como as interpretações de 

uma obra surgem de diferentes pontos de vista.  

Jane Eyre, obra consagrada de Charlotte Brontë, está envolvida nesse meio de 

relações entre textos, construída pelas interpretações e criações artísticas. Ao ser 

adaptado inúmeras vezes para o cinema, o romance de Brontë mostrou quão rico e 

revelador seu enredo poderia ser. A história da jovem governanta foi adaptada com 

diferentes enfoques por cada diretor que assumiu a tarefa de interpretar e transpor a 

narrativa de Jane Eyre. Elementos que fizeram do texto escrito um romance tão 

admirado por muitos, como a narrativa em primeira pessoa, a estrutura do romance 

de formação, a influência do romance gótico e a temática envolvendo a independência 

feminina, foram abordados de outras formas dentro do contexto fílmico. 

Ao analisarmos as adaptações de 1943 e 2011, podemos perceber como as 

escolhas feitas pelos diretores abordaram perspectivas distintas dos elementos 

principais que compõem a narrativa escrita. Destacamos, por exemplo, as diferenças 

na formação da personagem construídas na obra de Charlotte Brontë e no filme de 

1943 do diretor Robert Stevenson. O romance procura transmitir uma ideia de 

independência feminina, que é alcançada por Jane em seu percurso de formação, 

porém, ao compararmos essa proposta do texto escrito à adaptação de 1943, 

observamos que o enredo criado pelo realizador do filme mostra uma Jane 

dependente, em toda sua formação, da autoridade de homens que a rodeiam. É o 

caso do domínio sofrido pela personagem em Lowood por Brocklehurst, que impõe 

sua presença logo no começo da trama, com os enquadramentos em contra-plongée, 

realçando seu poder sobre a menina Jane. A relação com Rochester, interpretado por 

Orson Welles, também marca a submissão de Jane na trama de 1943. A atuação 

dramática dele transforma a segunda metade do filme em uma história sobre o dono 

de Thornfield Hall, tendo Jane como espectadora dos acontecimentos. O texto de 

Stevenson não contempla as ideias impetuosas e libertadoras de Jane, nem os 

diálogos desafiadores e francos da protagonista. Disposta na tela em uma posição 
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sempre inferior a Rochester, Joan Fontain interpreta uma Jane assustada e devota ao 

seu primeiro amor.  

O final da adaptação cinematográfica de Stevenson foge da proposta 

escandalosa para a Era Vitoriana de Brontë: a da independência feminina. Na 

verdade, o caminho de formação de Jane no filme de 1943 parece contar a história de 

uma jovem menina impetuosa que alcança a postura ideal de uma mulher pura e 

virtuosa, ao passar por provações em um ambiente assustador e misterioso como 

Thornfield. Os elementos do gótico, tanto nesse contexto como nos demais, ao longo 

do filme, reforçam os sentimentos da protagonista e servem como forma de 

incrementar e promover seu processo de escolhas e transformação. O ideal da mulher 

anjo protetora do lar se destaca nessa adaptação mostrando a ideia vitoriana de 

mulher para os espectadores do século XX. 

No filme de 2011, de Cary Fukunaga, o enfoque está na relação amorosa, não 

se abrindo muito espaço para determinadas questões propostas pela autora no 

romance. Nota-se uma predileção do público contemporâneo por histórias de amor 

com finais felizes, o que certamente motiva o recorte feito por Fukunaga do texto 

escrito.  No entanto, a formação de Jane se mantém como no texto de Brontë. Mesmo 

in media res, o filme contempla os principais episódios que moldaram o caráter da 

protagonista. A força e impetuosidade de Jane são transpostas no filme sem o recurso 

de narrações em voice-over, ou de textos explicativos, ferramenta usada em outras 

adaptações do romance, como em Stevenson. Jane se revela ao público por meio de 

suas ações, de seus olhares diretos, e seus discursos, ainda que sérios, fervorosos. 

É o caso da declaração em favor da liberdade feminina dentro dos muros de Thornfield 

Hall e da recusa ao casamento sem amor com St. John em meio à natureza, que 

contribui para a expressividade da personagem.   

Fukunaga se aproxima do romance de Charlotte Brontë ao focar em Jane como 

condutora da história, valorizando a temática da liberdade e independência feminina. 

O relacionamento entre Jane e Rochester também se assemelha muito à narrativa de 

Brontë, com a identificação intelectual entre os dois e a disposição para uma relação 

igualitária. Porém, a produção do século XXI atenuou alguns aspectos do herói na 

trama, Rochester, tornando-o menos agressivo e assustador e tentando fugir da figura 

gótica e patriarcal. Observamos que a adaptação de 2011 busca mostrar Rochester 

fragilizado pelos problemas, desesperado por redenção. Um exemplo disso é o 

discurso justificador que ele dá a Jane por trancafiar sua esposa insana na casa. Não 
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só a Jane é dada essa explicação, mas também ao espectador do século XXI que não 

compactuaria nem se solidarizaria com uma personagem encarceradora. 

Observamos, portanto, que o estudo comparado do romance Jane Eyre e das 

adaptações cinematográficas baseadas na obra expõe as diferenças e similaridades 

entre os textos mostrando os efeitos de sentido gerados pelas escolhas e os recortes 

feitos por seus realizadores. A narrativa de Jane Eyre continua atraindo o interesse 

de leitores contemporâneos assim como atraiu nos séculos passados. O romance de 

Brontë aborda temas que ainda são relevantes em nossa sociedade, tornando-se um 

texto que estimula o recontar de sua história.   
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