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Advertência,
pela autora,

para
A AbAdiA de NorthANger

Esta pequena obra foi concluída no ano de 1803, com 
a intenção de que fosse publicada imediatamente. Ela foi 
vendida a um livreiro, foi até mesmo anunciada, e a autora 
jamais pôde saber por que motivo o negócio não foi adiante. 
Parece extraordinário que algum livreiro considere vantajoso 
comprar algo que ele não considera vantajoso publicar. Esse 
assunto, porém, não é da conta nem da autora e nem do 
público, exceto na ressalva de que é necessário observar os 
trechos da obra que se tornaram comparativamente obsole-
tos depois de treze anos. O público deve ter em mente que 
treze anos se passaram desde que ela foi concluída, muitos 
mais desde que foi iniciada, e que, ao longo desse período, 
lugares, costumes, livros e opiniões sofreram consideráveis 
transformações. 
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Capítulo 1

NiNguém que tivesse conhecido no passado a menina Ca-
therine Morland poderia ter presumido que ela nasceu para 
ser uma heroína. Sua condição de vida, as índoles do pai e 
da mãe, sua própria pessoa e seu temperamento, tudo isso a 
reprimia num mesmo obstáculo. O pai era clérigo, sem ser 
negligenciado nem pobre, e um homem muito respeitável, 
embora seu nome fosse Richard e nunca tivesse sido bonito; 
sua independência financeira era razoável, e ainda contava 
com dois bons benefícios eclesiásticos – e não era nem um 
pouco afeito a encarcerar suas filhas. A mãe era abençoada 
por uma proveitosa sensatez, tinha bom temperamento e, o 
que é mais surpreendente, boa constituição física. Ela tivera 
três filhos antes do nascimento de Catherine, e em vez de 
morrer ao trazer esta última ao mundo, como seria de se es-
perar, seguiu vivendo – viveu para ter mais seis crianças, para 
vê-las crescendo ao seu redor e para desfrutar ela mesma de 
excelente saúde. Uma família com dez crianças sempre será 
tida como uma bela família, quando as cabeças e as pernas 
e os braços estão todos em seus devidos lugares; mas os 
Morland tinham pouquíssimos outros atributos em matéria 
de formosura, porque de modo geral eram desprovidos de 
beleza, e Catherine foi, durante muitos anos de sua vida, 
tão desgraciosa quanto os outros. Seu corpo era franzino 
e esquisito, a pele era de um aspecto pálido e doentio, e 
ela tinha cabelos negros e lisos e feições um tanto rudes – 
isso era o que se podia dizer de sua aparência; sua mente 
parecia ser não menos avessa ao heroísmo. Ela gostava 
de todas as brincadeiras de meninos e estimava o críquete 
em grande medida, em detrimento não apenas das bonecas 
como também dos mais heroicos divertimentos da infância, 
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como cuidar de um ratinho silvestre, alimentar um canário 
ou regar uma roseira. Catherine não tinha, de fato, apreço 
algum pela jardinagem; e se chegava mesmo a colher flores, 
ela o fazia antes de mais nada pelo prazer da travessura – ao 
menos era o que todos supunham, já que a menina escolhia 
sempre as flores nas quais era proibida de mexer. Tais eram 
suas propensões – e suas habilidades eram igualmente ex-
traordinárias. Não aprendia ou compreendia nada se não lhe 
ensinassem bem, e às vezes nem mesmo assim, pois com 
frequência se mostrava desatenta, e por vezes estúpida. Sua 
mãe perdeu três meses na singela missão de lhe ensinar a 
recitar “A súplica do mendigo”. Além disso, Sally, a irmã 
que viera depois dela, recitava melhor o poema. Não que 
Catherine fosse estúpida o tempo inteiro – de modo algum; 
decorou a fábula “A lebre e seus muitos amigos” tão rápido 
quanto qualquer menina na Inglaterra. Sua mãe quis que ela 
aprendesse música, e Catherine teve certeza de que apreciaria 
tal estudo, porque adorava martelar as teclas da velha espineta 
abandonada; sendo assim, foi iniciada aos oito anos. Teve 
aulas por um ano e não aguentou mais; e a sra. Morland, que 
não fazia questão de que as filhas concluíssem estudos quando 
demonstravam incapacidade ou aborrecimento, permitiu que 
ela desistisse. O dia da dispensa do professor de música foi 
um dos dias mais felizes da vida de Catherine. Seu pendor 
para o desenho também não era eminente; no entanto, fazia 
os melhores esboços de que era capaz sempre que tivesse em 
mãos a parte em branco de uma carta da mãe ou qualquer 
outro eventual pedaço de papel, desenhando casas e árvores, 
pintos e galinhas, todos muito parecidos uns com os outros. 
O pai a ensinou a escrever e fazer contas; a mãe lhe ensinou 
francês; sua competência não era digna de nota em nenhuma 
dessas coisas, e ela se esquivava das lições sempre que podia. 
Que personalidade estranha e inexplicável! Pois mesmo exi-
bindo todos esses sintomas de desregramento aos dez anos de 
idade, Catherine tinha um bom coração, não ficava de mau 
humor, quase nunca era teimosa, muito raramente se irritava 
e era bastante carinhosa com os irmãos menores, cometendo 
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uma ou outra tirania intermitente; além disso era barulhenta 
e incontrolável, detestava confinamento e asseio e amava, 
mais do que tudo no mundo, descer rolando o gramado em 
declive atrás da casa.

Assim era Catherine Morland aos dez anos. Aos quinze, 
sua aparência se emendava; começou a fazer cachos nos 
cabelos e a suspirar por bailes; sua compleição melhorou, 
suas feições foram suavizadas com ganho de peso e de 
cor, seus olhos adquiriram mais vivacidade e sua figura se 
tornou mais notável. Seu amor pela sujeira deu lugar a uma 
inclinação para o refinamento, e ela ficou mais aprumada na 
mesma medida em que passou a ser mais asseada. Tinha às 
vezes, agora, o prazer de ouvir comentários do pai e da mãe 
acerca de seu aperfeiçoamento pessoal: “Catherine está se 
transformando numa garota um tanto charmosa, está quase 
bonita hoje”; tais palavras lhe chegavam aos ouvidos de 
vez em quando – e como soavam bem! Estar quase bonita é 
uma conquista do mais alto deleite para uma garota que teve 
aparência desgraciosa durante os primeiros quinze anos de 
vida; uma menina que é beldade desde o berço jamais terá 
o mesmo regozijo.

A sra. Morland era uma mulher muito boa e queria 
que seus filhos se saíssem bem na vida, que contassem com 
apoio incondicional; mas seu tempo era exaurido nos longos 
descansos que se seguiam aos partos e no aprendizado dos 
pequenos, de modo que inevitavelmente as filhas mais velhas 
tinham de se arranjar por conta própria; e não era lá muito 
esplêndido o fato de que Catherine, que por natureza não 
tinha em si nada de heroico, aos catorze anos gostasse mais 
de críquete, beisebol, andar a cavalo e correr pelo campo do 
que de livros; ou pelo menos de livros informativos – pois 
desde que não fornecessem nada que se assemelhasse a 
conhecimento útil, desde que contivessem apenas narrativa 
e nenhum resquício de reflexão, ela jamais manifestou qual-
quer tipo de objeção aos livros. Mas dos quinze aos dezessete 
anos Catherine treinou para ser uma heroína: leu todas as 
obras que as heroínas precisam ler a fim de abastecer suas 
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memórias com aquelas citações que são tão aproveitáveis e 
tranquilizadoras nas vicissitudes de suas vidas aventurosas.

Com Pope, aprendeu a censurar as pessoas
“que se entregam ao escárnio do infortúnio”.
Com Gray, que
“Flores inúmeras vicejam despercebidas,
“E dissipam sua fragrância no ar do deserto”.
Com Thompson, que
“É uma tarefa deliciosa
“Ensinar a ideia jovem a voar”.
E com Shakespeare obteve uma fartura de informações.
Entre outras coisas, soube que
“Banalidades leves como o vento
“São, aos olhos do invejoso, preceitos incontestáveis,
“Verdades de Texto Sagrado”.
Que
“O pobre besouro no qual pisamos
“Sofre no corpo aflição tão grande
“Quanto a dor de um gigante que morre”.
E que uma jovem apaixonada sempre parece
“Um monumento de Paciência
“Sorrindo diante da Dor”.
Nesse aspecto, seu aperfeiçoamento era suficiente – e 

em muitos outros pontos ela se saiu incrivelmente bem, 
porque, embora não tivesse talento para escrever sonetos, 
despendia tempo na leitura deles; e embora não existisse 
possibilidade aparente de que pudesse sentar ao piano e 
maravilhar toda a plateia de uma festa executando um 
prelúdio de autoria própria, era capaz de assistir a perfor-
mances alheias sentindo pouquíssimo cansaço. Sua maior 
deficiência se encontrava no lápis – não tinha nenhuma 
noção de desenho, tanto que não teria condições de sequer 
esboçar o perfil de um namorado: o resultado não poderia 
ser chamado de desenho. Na arte do lápis, Catherine estava 
miseravelmente distante da verdadeira grandeza heroica. De 
momento, porém, ignorava essa sua penúria, pois não tinha 
namorado para retratar. Havia chegado aos dezessete anos 
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sem ter topado com nenhum jovem amável que pudesse 
trazer à tona sua sensibilidade, sem ter inspirado uma única 
paixão real, e sem ter despertado nenhuma admiração que 
não fosse muito moderada e muito transitória. Isso era sem 
dúvida estranho! Mas coisas estranhas quase sempre podem 
ser esclarecidas quando as causas são razoavelmente inves-
tigadas. Não havia um único lorde nos arredores; não, nem 
mesmo um baronete. Não havia uma única família conhecida 
que tivesse adotado e amparado um menino encontrado certo 
dia na porta da frente – nenhum jovem cuja origem fosse 
desconhecida. O pai de Catherine não tinha um pupilo, e o 
maior fidalgo da paróquia não tinha filhos.

Contudo, quando o destino de uma jovem dama é ser 
uma heroína, nem mesmo a obstinação de quarenta famílias 
circundantes pode obstruir sua trajetória. Algo forçosamente 
ocorrerá para que um herói seja jogado em seu caminho.

O sr. Allen, dono da propriedade mais valiosa de Ful-
lerton, o vilarejo em Wiltshire onde moravam os Morland, 
sofria de gota e foi aconselhado a passar algum tempo em 
Bath para atenuar a moléstia. Sua esposa – uma mulher 
espirituosa, afeiçoada à jovem Morland, e provavelmente 
ciente de que quando aventuras não caem do céu para uma 
garota em seu próprio vilarejo ela deve procurá-las em ou-
tro lugar – convidou Catherine a lhes fazer companhia na 
viagem. O sr. e a sra. Morland eram pura complacência, e 
Catherine era pura felicidade.




