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APRESENTAÇÃO
A Revista LiterAusten tem como objetivo, publicar os artigos
dos Encontros Nacionais da Jane Austen Sociedade do Brasil, assim
como publicações de pesquisadores nacionais e internacionais a
respeito da escritora inglesa Jane Austen.
Esta Revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo,
seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o
conhecimento ao público proporciona maior democratização mundial
do conhecimento.
A publicação é semestral e aceita artigos em fluxo contínuo.
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MENSAGEM DA PRESIDENTE
A terceira edição da revista LiterAusten é fruto de mais uma
conquista da Jane Austen Sociedade do Brasil em oferecer reflexões e
pesquisas sobre Jane Austen e suas obras. É com muita satisfação que
apresentamos os trabalhos aqui publicados e desejo à todos uma ótima
leitura.
Vida longa à LiterAusten!
Adriana dos Santos Sales

MENSAGEM DOS EDITORES
Temos como missão disseminar com seriedade e dedicação a
obra da escritora inglesa Jane Austen e, este propósito, tem vida e
nome: LiterAusten!
Este 3o Volume, traz artigos inéditos e outros já publicados em
anais de congressos e demais veículos de propagação digital.
Desejamos que a leitura seja proveitosa e que a mente e
genialidade de Austen sejam atributos cada vez mais reconhecidos
entre os amantes da literatura.
Adriana dos Santos Sales
Fabio Paiva Reis
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ORGULHO E PAIXÃO: PRIMEIRAS IMPRESSÕES
Flávia Luciene Azevedo Oliveira Lima1
Luana Oliveira Lima2

“Todo homem solteiro de posses tem que estar necessitado de uma esposa! ”

A frase acima marca o início da novela Orgulho e Paixão, produzida pela emissora de
TV Rede Globo. Escrita por Marcos Bernstein, a novela é uma inspiração livre dos romances
de Jane Austen, que são: Razão e Sensibilidade, Mansfield Park, Emma, Abadia de
Northangerm, Lady Susan, e, talvez, até Persuasão.
Para uma fã da autora, a frase é célebre e facilmente reconhecida no romance Orgulho
e Preconceito, em que a personagem Mrs. Bennet luta bravamente para arranjar um
casamento conveniente para suas filhas. Do mesmo modo, a protagonista da novela apresenta
semelhanças com uma de suas filhas, Elisabeth Bennet, que não demonstra interesse por
casamentos ou regras sociais, mas que sonha em conhecer o mundo, em ter opções de vida
diferentes daquelas consideradas ideais para a época. Assim como o sucesso da obra em
questão, a novela parece sofrer uma influência maior desse romance do que dos demais, ainda
que os misture.
E não é difícil identificar os personagens e sua relação com as obras Emma, Abadia de
Northanger, Mansfield Park e, até mesmo, Lady Susan, que possuem personagens com
características bem semelhantes, ainda que demostrem comportamentos não retratados na
época da escrita de Jane Austen, mas talvez, bem aceitos em sua ambientação no Brasil do
século XX. Contudo, pessoalmente, considero que Persuasão, mesmo que citado, tem
presença sutil, se é que tem mesmo, na novela. A verdade é que muitas vezes é preciso ser um

1
2

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), e-mail: flavia.olima@hotmail.com
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e-mail: luanaol.ufmg@gmail.com
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bom conhecedor de todos os romances, com certo conhecimento de detalhes, para poder
perceber as alusões da novela.
Desse modo, apesar das coincidências implícitas, ou não, ao considerar os
comentários que discutem Orgulho e Paixão nas redes sociais3, a novela parece instigar da
mesma forma que frustra os fãs de Austen. Esse fato pode significar expectativas dos fãs que
esperavam uma reprodução e não uma adaptação de suas obras. Fato é que pode ser mesmo
complicado para um admirador assistir adaptações quando tomado pelos clássicos e originais,
quando fica sempre o desejo de se proteger a obra e o autor e de não se permitir usurpadores
da história. Mas como disse Ítalo Calvino (1993), um clássico é um livro que a gente sempre
está relendo e que sempre tem a dizer. As obras de Austen são assim, fazem barulho apesar do
tempo e do espaço e não nos permite a indiferença.
Ademais, é preciso ter claro o que seja tradução e adaptação, e que Frio (2013)
explicita a diferença. A tradução diz respeito a diferentes modos de se traduzir algo, seja
direta ou de forma oblíqua, em que a primeira tem a concepção literal do fato, reproduzindo
fielmente o registro. Já a segunda, a tradução oblíqua, considera as diferenças culturais e
linguísticas para sua descrição. E é aí que a linha que delimita a tradução da adaptação se
torna tênue, pois a adaptação teria a intenção de tornar uma tradução mais natural possível,
dentro de um contexto sociocultural, modificado, simplificado, mais próximo do público
pretendido, ou seja, ele “abre espaço para acréscimos, omissões, criações, adequações
culturais, e assim por diante, de modo a gerar um novo texto que seja culturalmente aceito”
(FRIO, 2013, p.22). A concepção de tradução oblíqua e de adaptação são muito próximas, e,
portanto, difícil de se limitar.
Porém, perceber essa noção é mais do que algo técnico ou teórico, é a possibilidade de
uma melhor compreensão que nos ajuda a aceitar as nuances que uma novela como essa pode
incorporar. É aceitar que personagens assumam comportamentos que a sociedade por tanto
tempo tentou esconder, questões econômicas, matrimoniais, sexuais, sociais, de valores.
Afinal, o mundo mudou, a sociedade se transformou, atos e atitudes, antes reprimidos ou

3

https://www.facebook.com/groups/janeaustenbrasil/. Acesso em 05 de jun. de 2018.
https://janeaustenbrasil.com.br/2018/03/21/discussaodanovelaorgulhoepaixao/. Acesso em 05 de jun. de 2018.
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escondidos, hoje são naturalizados. E a novela, inspirada nas obras de Jane Austen, pode fazer
pensar, fazer rir, ou fazer raiva, mas não é uma reprodução literal de seu legado.
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ESCRITOS DA JUVENTUDE, ESCRITOS DA VIDA ADULTA: A
IMPORTÂNCIA DA JUVENILIA PARA SE ENTENDER JANE AUSTEN
Resenha de MCMASTER, Juliet. Jane Austen, Young Author. NY: Routledge, 2016.
Maria Clara Pivato Biajoli4

Durante muito tempo os estudos sobre Jane Austen limitaram-se aos seus romances
publicados, incluindo os dois últimos após sua morte (Persuasão e A Abadia de Northanger,
1818), sobre os quais é impossível determinar se a autora considerava-os realmente prontos
para vir a público. A existência de manuscritos da juventude de Austen, produzidos entre os
anos de 1787 (com apenas onze anos de idade) e 1793 (com dezessete anos), só foi revelada
inicialmente com a publicação da segunda edição do A Memoir of Jane Austen (1871), a
biografia controlada e idealizada produzida pelo seu sobrinho James Edward Austen-Leigh, e
mesmo assim com um certo desconforto. Caroline Austen, em carta para James Edward a esse
respeito, deixa clara a visão da família:
I
have always thought it remarkable that the early workings of her mind should have
been in burlesque, and comic exaggeration, setting at nought all rules of probable or
possible – when of all her finished and later writings, the exact contrary is the
characteristic. (…) What I should deprecate is publishing any of the ‘betweenities’
when the nonsense was passing away, and before her wonderful talent had found its
proper channel.5 (apud AUSTEN-LEIGH, p.185)

O termo que Caroline usa, “betweenities” – algo como “intermediárias” – indica seu
entendimento de que Austen passava por um período de amadurecimento e seu estranhamento
frente à natureza dessas histórias, tão diferentes dos romances publicados, culminando em um

4

Maria Clara Pivato Biajoli tem doutorado em Teoria e História Literária (2017) pela Universidade Estadual de
Campinas e é professora de Língua inglesa e Literatura no Centro Universitário Padre Anchieta, Jundiaí-SP.
Contato: mariabiajoli@gmail.com
5
“Eu sempre achei impressionante que os primeiros trabalhos da mente dela fossem burlescos e comédias
exageradas, desprezando todas as regras de probabilidade ou possibilidade – quando em todos os seus textos
posteriores concluídos há a característica exatamente oposta. (...) O que eu desaprovo é publicar qualquer uma
das suas ‘intermediárias’ em que as brincadeiras estavam morrendo e antes que o maravilhoso talento dela
tivesse encontrado o seu canal adequado” (tradução minha).
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forte julgamento de valor: “nonsense”, besteira/bobagem, em oposição ao “proper channel”, a
forma adequada e madura de composição que permitiu a manifestação de todo o talento da
escritora que ela conheceu. O alerta de Caroline a seu irmão indica que os descendentes de
Austen temiam o impacto dessas histórias sobre imagem perfeita que tentavam construir e
disseminar sobre a tia querida.
De forma geral, porém, a Juvenilia só chegou ao público no século XX. Obedecendo a
organização da própria Austen, que havia passado a limpo suas histórias em cadernos
intitulados “Volume The First”, “Volume The Second” e “Volume The Third”6, eles foram
publicados de maneira independente a partir de 1922, porém “Volume The Third” só saiu em
1951. Quatro anos depois, R.W. Chapman republica a Juvenilia no volume “Minor Works”
para concluir sua tarefa de recuperar a obra original de Austen de todos os “erros” criados
pelas edições baratas do fim do século XIX. Para a academia, a divulgação dessas escritos
apenas reforçou uma nova ideia que circulava sobre os romances de Austen: que eles
continham muito mais camadas de significados, enterradas e esquecidas pela busca apenas da
história de amor. O fato de que a própria escritora tinha um grande carinho para com essa
produção juvenil, a ponto de organizá-la de acordo com a estrutura comum dos romances da
época de serem publicados sempre em três volumes, é um forte indicativo de que essas
histórias não devem ser descartadas – ela mesma não o fez.
Apesar de ter chamado a atenção pelo seu conteúdo paródico e estilo afiado, a
Juvenilia não foi tomada como objeto de estudo em si durante muito tempo, sendo apenas
redescoberta pela academia nas últimas décadas do século XX. Contudo, o livro Jane Austen,
Young Author, de Juliet McMaster, é o primeiro inteiramente dedicado ao estudo dessa
produção tão interessante. McMaster, professora emérita da Universidade de Alberta, Canadá,
e membro do corpo editorial da revista Persuasions, publicada pela Jane Austen Society of
North America (JASNA), é uma estudiosa de longo tempo de Austen e, mais importante, uma
grande defensora dos estudos de Juvenilia dos escritores para se entender as obras adultas.

6

“Volume The First” está no arquivo da Bodleiam Library, Oxford, e “Volume The Second” e “Volume The
Third” na British Library. Os textos podem ser acessados no site do projeto “Jane Austen’s Fiction Manuscripts”
http://www.janeausten.ac.uk/index.html, ou em inúmeras edições como a facsímile organizada pela professora
de Oxford Kathryn Sutherland (Abeville Press, 2013) ou no volume Juvenilia (2006), organizado pelo professor
Peter Sabor (McGill University), da coleção Cambridge Edition of the Works of Jane Austen.
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McMaster, por essa razão, fundou a Juvenilia Press, cujo objetivo é divulgar e estudar a
produção esquecida de escritores importantes, como Maria Edgeworth, Charlote Brontë e
George Eliot, e até mesmo da ainda viva e mais popular do que nunca Margaret Atwood.
Ainda mais interessante, McMaster é ilustradora e contribui com desenhos para as edições
publicadas pela Juvenilia Press. Parte de suas ilustrações também estão no livro Young
Author, como a capa abaixo de “Jack & Alice”:

Fig 1: Ilustração para a capa de Jack & Alice. (McMaster, 2016, p.35)

E por falar em capa, vale a pena notar que o livro de McMaster utiliza o polêmico
Rice Portrait (Fig.2), que pode tratar-se de um retrato de Jane Austen com cerca de 14 anos de
idade, ainda que tal afirmação nunca tenha sido de fato provada. Claudia Johnson argumenta,
por exemplo, que seria muito improvável que uma família de recursos financeiros tão
limitados quanto os Austen tenha encomendado um retrato desse porte para uma filha apenas,
e mesmo o fato de Lord Brabourne tê-lo utilizado para ilustrar a primeira edição das cartas de
sua tia-avó em 1884 não basta como atestado de origem (Johnson, 2014, p.49).

12
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Fig 2: Capa do livro de McMaster
com o Rice Portrait

Fig 3: A jovem Austen escrevendo,
desenhada em clara referência ao Rice Portrait.
(McMaster, 2016, p.24)

Infelizmente até hoje foi impossível comprovar a identidade da jovem retratada ali,
porém o seu olhar inteligente e, por que não, divertido, parece ser muito mais adequado à
autora que viemos a conhecer ao longo do último século, muito melhor do que o retrato
encomendado por James Edward Austen-Leigh para a sua tia “santa”, e muito mais conectado
com a jovem Austen cujas histórias McMaster analisa nesse estudo. É por isso que, quando
adaptou para crianças a história “The Beautiful Cassandra” usando animais no lugar de
pessoas, McMaster optou por mostrar aos seus leitores também uma autora-criança, muito
semelhante à menina do Rice Portrait, concentrada escrevendo (Fig.3).
Seja em pequenos conjuntos, seja individualmente, o livro de McMaster se debruça
sobre essas histórias com uma clara missão: mostrar que a Juvenilia não é um capítulo
introdutório na carreira de Austen, não é apenas uma tentativa inicial descartada, e não é fruto
de uma mente ainda imatura. Ao contrário, a autora defende que toda Juvenilia traz “a mais
autêntica expressão da subjetividade” de um escritor, antes de ser “limitado” pelas constrições
de gêneros e regras literárias de sua época, e devem ser analisados pelos seus próprios méritos
(McMaster, 2016, p.ix). Tradicionalmente, porém, os críticos apresentaram duas atitudes
frente às diferenças entre a Juvenilia e os romances adultos: comemorar – Austen
amadureceu, “cresceu e superou” esse estilo; ou lamentar – ela foi ‘domesticada’ e abriu mão
de um estilo dominado pelos homens, como Henry Fielding (idem, p.1). McMaster prefere
celebrar a Juvenilia em si mesma, definindo-a como uma “estética do excesso” (idem, p.2).
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A exuberância carnavalesca observada nessas histórias conecta-se, por exemplo, com
o velho debate sobre o possível feminismo em Austen. Na Juvenilia, como aponta McMaster,
há diversas instâncias em que os papeis de gênero são igualados ou até mesmo invertidos. As
jovens não ficam em casa esperando pelos seus amados e possuem uma personalidade
hiperativa e aventureira tanto quanto os homens. Por exemplo, em “Henry and Eliza”, Eliza é
que vive a tradicional aventura masculina, viajando, lutando, derrotando seus inimigos, que
por sinal também é uma mulher (idem, p.4). Sendo uma órfã, sua história lembra muito Tom
Jones, o que pode ajudar a renegar a tradicional afirmação de James Edward que Austen lia
apenas romances “adequados” e evitava coisas grosseiras como Fielding. McMaster mostra
ainda como as mulheres também assumem o papel masculino de liderar uma corte, e é a vez
dos homens de serem mensurados e avaliados pelas suas virtudes, talentos e beleza para atrailas, com claras referências a sua sexualidade e desejo.
McMaster nota também como, nos romances, a regra é a ausência de descrições físicas
das personagens para além das pequenas dicas sobre os olhos inteligentes de Elizabeth ou os
amendoados de Emma (idem, p.26). Ao contrário, a Juvenilia está repleta de corpos e detalhes
físicos, geralmente beirando o grotesco, como a corcunda e as tranças oleosas de Rebecca (de
“Frederic and Elfrida”) – as quais, especialmente, parecem lembrar muito o cabelo do Mr
Collins da adaptação da BBC de Orgulho e Preconceito (1995). A caracterização da
personagem nesse seriado, podemos intuir, conversa muito mais com a Juvenilia, inclusive no
humor, do que com o romance original. E assim como a escolha de atores é consequência de
um tipo de leitura do texto adaptado, McMaster defende que a sua experiência de editar essas
histórias e ilustrá-las levou a uma compreensão maior de estilos, temas e técnicas, em suma,
daquilo que Austen escolheu levar para seus romances e daquilo que ela deixou para trás
(idem, p.25). Isso é especialmente descrito em maiores detalhes no capítulo 5 sobre “Love
and Freindship”7, no qual McMaster explica como foi o trabalho com a Juvenilia em sala de
aula com seus alunos de graduação, pedindo a eles que editassem e também ilustrassem a
história. Para todos os professores de literatura inglesa, esse capítulo em especial é
inestimável.

7

A ortografia de algumas palavras nos manuscritos de Austen diferem da norma atual.
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Apesar de seu posicionamento, McMaster também não foge à tarefa de conectar
estilos, temas e até mesmos frases inteiras da Juvenilia com os romances ditos “maduros” de
Austen, reforçando a hipótese de que a própria autora nunca deu as costas para as suas
primeiras histórias. Por exemplo, o capítulo 7, “Partial, Prejudiced and Proud: Pride and
Prejudice and the Juvenilia”, traz uma longa análise sobre a conexão do romance atualmente
mais amado de Austen com temas que a Juvenilia já tinha abordado, ainda que de forma
muito mais escancarada e satírica. A autora argumenta que, em termos cronológicos, a
primeira versão de P&P, “First Impressions”, foi iniciada apenas três anos depois da última
entrada nos cadernos de Juvenilia, e mesmo se nunca saberemos o quanto o romance
publicado é diferente de sua primeira versão, o próprio tom divertido da obra parece atestar a
permanência do humor daqueles primeiros escritos da juventude.
Mas McMaster aponta para outros aspectos de P&P em diálogo com a Juvenilia. Em
primeiro lugar, temos o tema da procura desesperada por maridos trabalhado em “The Three
Sisters”, que também já havia aparecido no manuscrito inacabado “The Watsons”. A
rivalidade das três irmãs na Juvenilia, por exemplo, é relativamente diminuída em “The
Watsons” e é apenas sugerida em P&P por Lydia, que acha muito engraçado ser a primeira
das cinco irmãs a se casar sendo a caçula. Também a ideia de um “mercado de casamentos”
fica clara quando McMaster ilustra Mr Watts escolhendo sua futura esposa como produtos em
exposição na vitrine de uma loja:

Ilustração de McMaster para “The Three Sisters” (McMaster, 2016, p.64).

Para Mr Watts, qualquer uma das três irmãs seria adequada para ser sua esposa e ele
não demostra nenhuma preferência específica, quase como Mr Collins decidindo de antemão

15
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se casar com uma Bennet para remediar a ofensa da herança sem ao menos conhecê-las, e
depois transferir seus “afetos” de Jane para Elizabeth e de Elizabeth para Charlotte sem
nenhuma hesitação. E quase como, se posso adicionar, o Almirante Croft encorajando o
Capitão Wentworth a se casar com qualquer uma das irmãs Musgrove – qual das duas ele não
sabe dizer já que elas são indistinguíveis para ele.
McMaster também encontra a predecessora de Lady Catherine de Bourgh em “A
Collection of a Letters” na formidável Lady Greville. Enquanto esta afirma para Miss Maria,
enquanto a critica por ter gastado dinheiro com um vestido novo, “I always speak my mind”,
aquela afirmava para Elizabeth “My character has even been celebrated for its sincerity and
frankness” 8 . McMaster mostra como ambas grandes damas mascaram grosseria e falta de
educação com a “virtude” da honestidade (idem, pp.164-165). A autora localiza, ainda,
instâncias em que as mesmas palavras parecem ser retomadas. Na página título de “The
History of England”, a jovem Austen escreve “By a partial, prejudiced and ignorant
Historian”. Os adjetivos soam familiares, e McMaster nos mostra como encontrá-los na
autocrítica de Elizabeth após ler a carta de Darcy: “Of neither Darcy nor Wickham could she
think without feeling she had been blind, partial, prejudiced, absurd. (...) I have courted
prepossession and ignorance, and driven reason away, where either were concerned”9 (idem,
p. 168, grifos meus).
Particularmente interessante é a sua ilustração para a coleção Jane Austen’s Men, que
traz as histórias “The Adventures of Mr. Harley”, “Sir William Montague”, “Memoirs of
Clifford” e “The Generous Curate”:

8

Fala de Lady Greville: “Eu sempre falo o que penso”. Lady Catherine: “Meu caráter foi até elogiado pela sua
sinceridade e franqueza”. (traduções minhas)
9
De “The History of England”: “Por uma Historiadora parcial, preconceituosa e ignorante”. Pensamento de
Elizabeth em P&P: “Nem sobre Darcy, nem sobre Wickham ela podia pensar sem sentir que tinha sido cega,
parcial, preconceituosa, absurda. (…) Eu cortejei a predisposição e a ignorância e afugentei a razão no que
concernia a ambos” (traduções minhas).
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Capa da edição Jane Austen’s Men mostra Sir William Montague (McMaster, 2016, p.42).

Na capa vemos um jovem cavalheiro em uma pose hilária em frente aos retratos de
seus antepassados. Trata-se de Sir William Montague, um baronete sedutor incapaz de resistir
aos charmes das mulheres, apresentado através de uma longa lista de seus ancestrais. Apesar
da referência parecer bem adequada ao vaidoso Sir Walter Elliot de Persuasão e a sua
obsessão com sua linhagem, não pude deixar de imaginar Mr Darcy em uma atitude orgulhosa
semelhante naquela galeria de quadros em Pemberley em que Elizabeth vê seu retrato pela
primeira vez. O desenho não parece ser digno do grande Darcy como a comunidade de fãs de
Austen o constrói hoje, mas é exatamente por isso que a Juvenilia, assim como as ilustrações
de McMaster, parecem ter o poder de levantar um questionamento, demasiado necessário e
saudável, das convenções atribuídas a Austen e a seus heróis “perfeitos”.
Apesar do livro de McMaster ainda não ter uma tradução para a língua portuguesa, seu
estudo merece ser divulgado aqui pela crescente publicação da Juvenilia no Brasil. Esse
interesse está conectado, certamente, à crescente popularidade de Austen de uma forma geral,
a qual já me referi em outros lugares como uma “Austenmania”, e também deve-se ao
lançamento do filme “Amor e Amizade” (2016) de Whit Stillman, uma adaptação de “Lady
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Susan” que usa como título o nome da história “Love and Freindship”10. Essa popularidade
fez com que diferentes editoras lançassem traduções da Juvenilia: “Lady Susan” foi lançado
pela Landmark em 2014, Grua Livros em 2017 e pela L&PM também em 2017 com “The
Watsons” e “Sanditon”11. A L&PM também lançou no mesmo ano “Amor e Amizade”, “As
três irmãs” e “Uma coleção de cartas”. Há também uma edição da Penguim / Companhia das
Letras do ano de 2014 com uma seleção conjunta da Juvenilia de Austen e Charlotte Brontë.
A pioneira, contudo, foi a Zahar, que publicou em 2012 uma edição de Persuasão que trazia,
além de “Lady Susan”, “Jack e Alice” pela primeira vez ao Brasil. Tudo isso indica que falta
pouco para termos uma edição completa desses escritos muito interessantes, os quais podem
alavancar ainda mais os estudos acadêmicos de Austen no nosso país e contribuir para o
debate sobre uma escritora tão enigmática, que parece se divertir com as nossas tentativas de
explicá-la. Além de ser, como aponta McMaster (p.xvi), um bom corretivo para a percepção
de que Austen sempre foi bem comportada e que nunca escreveu nada além de descrições de
bailes e chás da tarde.
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THE LIZZIE BENNET DIARIES: UMA ADAPTAÇÃO DE
ORGULHO E PRECONCEITO PARA O SÉCULO XXI EM FORMATO
DE WEBSÉRIE
Daiane da Silva Lourenço12

Os estudos sobre adaptação foram desenvolvidos durante décadas com o foco em
comparar o texto literário e sua adaptação e apontar as “perdas” causadas na transposição do
texto de uma mídia para outra. A visão predominante era a de que a tradução do texto deveria
transmitir exatamente o mesmo sentido ou a mesma forma do original (RODRIGUES, 2000).
Esse posicionamento estruturalista perpetuou a visão de que o texto literário é sempre
superior à adaptação e de que a adaptação deve ser “fiel”.
Com o avanço de estudos pós-estruturalistas, houve a preocupação de olhar para
além do texto e refletir sobre elementos externos, como o contexto histórico-cultural. Nessa
perspectiva, a qual adotamos neste trabalho, a possibilidade de fidelidade foi contestada
porque o ato de traduzir não é neutro, é influenciado pelo tradutor e o seu contexto, e por
outros fatores. Assim, apesar de ainda ser uma prática comum uma adaptação receber críticas
por não ter sido “fiel” ao texto, principalmente por fãs da obra, essa é uma concepção que está
sendo desconstruída por estudos contemporâneos sobre adaptação que consideram o ato de
adaptar uma criação, não uma reprodução.
O texto literário, portanto, é (re)lido e (re)interpretado pelo adaptador ou tradutor
para, em seguida, ser transposto para outra mídia. A produção da adaptação é um processo de
(re)criação de um texto que ao ser concluído torna a adaptação um novo texto. Transpor um
texto de um sistema de signos (palavras) para outro (imagens) exige o trabalho de uma equipe
de produção empenhada em averiguar quais os elementos narrativos prontamente adaptáveis
para a outra mídia e quais precisam ser modificados. A partir dessa perspectiva, nossa
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pesquisa está focada em estudar os efeitos que o processo de adaptação conseguiu ou não
criar (CORSEUIL, 2009) ao invés de analisar as perdas em relação ao texto literário.
Neste trabalho, analisaremos o processo de adaptação do romance Orgulho e
Preconceito (1813) para a websérie The Lizzie Bennet Diaries (2012). Consideramos que a
produção resulta de um processo de (re)interpretação e (re)criação do texto literário que
envolveu mudança de mídia, de foco e de contexto. A obra foi transposta da forma impressa
para a tela, em uma plataforma que possibilitou o acesso gratuito aos vídeos, exigiu a
produção de episódios breves e a adequação ao formato de vlog. O foco narrativo foi
modificado para colocar Elizabeth Bennet como narradora-personagem. O contexto foi
atualizado para o ano de 2012, o que exigiu da equipe de produção pensar o papel e a
educação da mulher no século XXI, conflitos atuais para a narrativa e as diferenças sociais no
mundo contemporâneo. Diante disso, a equipe de produção criou um texto independente a
partir da obra de Jane Austen que proporciona ao espectador o contato com um texto novo
(The Lizzie Bennet Diaries) e um texto conhecido (Orgulho e Preconceito) ao mesmo tempo.

Orgulho e Preconceito (1813) e The Lizzie Bennet Diaries (2012)

Em Orgulho e Preconceito a história da família Bennet é narrada em terceira pessoa
por um narrador onisciente. Elizabeth vive em Longbourn com suas quatro irmãs (Jane, Mary,
Lydia e Kitty), sua mãe (Sra. Bennet) e seu pai (Sr. Bennet). A principal ocupação da Sra.
Bennet é tentar encontrar um noivo para cada uma de suas filhas, pois naquela época
mulheres não podiam herdar os bens da família e a única perspectiva de futuro para elas seria
um casamento vantajoso. Bingley, um jovem rico e solteiro, chega à cidade acompanhado de
seu amigo Darcy. Bingley encanta-se por Jane, a mais velha das irmãs. Elizabeth conhece
Darcy e o considera orgulhoso devido à sua posição social. O enredo revela relações
amorosas impossibilitadas por causa das diferenças sociais, casamentos por interesse
financeiro, bailes e jantares mostrando os padrões comportamentais que deveriam ser
seguidos. A educação das irmãs Bennet é questionada por não seguir o que era considerado o
modelo de preparação de uma mulher para o casamento. A união de Jane e Bingley é
impedida por diferenças na situação econômica das famílias. Elizabeth rejeita um pedido de
casamento do herdeiro dos bens de sua família, Sr. Collins, e, em seguida, rejeita o primeiro
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pedido de casamento de Darcy, atitude considerada inaceitável para as mulheres. O romance
revela um processo de amadurecimento das personagens. Elizabeth descobre que Darcy não é
tão orgulhoso quanto aparentava ser e arrepende-se de alguns de seus julgamentos. Jane e
Bingley casam-se apesar das diferenças entre suas famílias, assim como Darcy e Elizabeth
para a felicidade da Sra. Bennet.
O romance foi publicado pela primeira vez em 1813, mas havia sido terminado em
1797, antes de Jane Austen completar 21 anos. No romance a sociedade e os hábitos da
Inglaterra rural são retratados com o emprego de uma linguagem crítica e um narrador
irônico, como o primeiro parágrafo da narrativa revela:

É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma
boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Por pouco que os sentimentos ou as
opiniões de tal homem sejam conhecidos, ao se fixar numa nova localidade, essa
verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas, que o
rapaz é desde logo considerado a propriedade legítima de uma das suas filhas
(AUSTEN, 2017, p. 7).

O narrador evidencia que as relações eram baseadas em dinheiro. Como as mulheres
não podiam herdar os bens da família, o casamento era a principal forma de sobrevivência
material e de respeito social, por isso havia tantos casamentos por interesse, seja da mulher ou
de sua família. O tom irônico mostra uma sociedade marcada por aparências e regras morais.
Para criticar a forma como as mulheres eram educadas, preparadas para o casamento, a
escritora foca no universo doméstico e em personagens femininas. Além disso, para destacar
as diferenças entre classes sociais, personagens da alta classe rural inglesa (conhecida como
gentry) revelam por meio de palavras e atitudes as normas sociais existentes para homens e
mulheres e o preconceito em relação ao comportamento de pessoas de classe inferior.
Com o objetivo de atualizar a narrativa de Orgulho e Preconceito e aproximar os
internautas jovens, Bernie Sue e Hank Green dirigiram a produção de The Lizzie Bennet
Diaries nos anos de 2012 e 2013. O projeto foi uma primeira releitura do romance neste
formato e tornou-se a primeira websérie no YouTube a ganhar o prêmio Emmy Award for
Outstanding Achievement in Interactive Media, em 2013. A websérie é composta por 100
episódios de cerca de cinco minutos de duração cada, disponibilizados na plataforma
YouTube semanalmente, entre 09 de abril de 2012 e 28 de março de 2013.
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No ano de 2012, Lizzie Bennet, 24 anos, é uma universitária da área de
comunicação, com dívidas de financiamento estudantil, morando com os pais e as irmãs (Jane
e Lydia), tentando construir uma carreira. Como parte de um projeto para o mestrado em
comunicação cria um diário online em formato de vlog, no qual narra eventos do cotidiano da
sua família e amigos. Todos os personagens têm suas profissões atualizadas para o século
XXI e as mulheres da narrativa não estão em busca de um casamento que traga estabilidade
social, mas de uma carreira profissional de sucesso.
A websérie é um novo gênero textual da internet que conquistou espectadoresinternautas nos últimos anos. Baseada nas séries de TV, é uma narrativa audiovisual
apresentada em uma sequência de episódios relacionados entre si e distribuída gratuitamente
em sites na internet. Esse gênero está adequando-se ao novo meio de circulação e passou a
configurar-se em episódios mais curtos do que os da TV, com vídeos de 3 a 10 minutos de
duração. O público internauta costuma navegar em várias páginas ao mesmo tempo e para
atrair a atenção dos usuários os episódios são breves e semanais. Além disso, como não
costumam conseguir muitos patrocinadores, devido ao baixo orçamento as webséries tendem
a ter um número de personagens limitado, espaço restrito, tempo mais ágil, enquadramento
das câmeras alterados devido ao tamanho da tela (HERGESEL, 2014). Tais características
costumam conquistar um público mais jovem e a plataforma YouTube favorece a interação
dos usuários com os produtores da narrativa.
A websérie apresenta características de um vlog pelo fato de a personagem principal
desenvolver seu próprio vlog ao longo dos episódios. Vlog é a abreviação de videoblog (vídeo
+ blog). O blog surgiu como uma página na internet utilizada como um diário online. As
pessoas mantinham informações pessoais nos blogs por meio de posts de textos e imagens, os
quais evoluíram e diversificaram suas funções. A principal diferença entre um vlog e um blog
está no formato da publicação: ao invés de textos e imagens, o vlogger ou vlogueiro publica
vídeos sobre assuntos de sua escolha, em geral apresentando sua opinião. Para estabelecer
uma relação próxima com seu viewer (espectador, internauta que assiste aos vídeos), o
vlogger publica vídeos semanais. A personagem Lizzie cria um vlog e narra os
acontecimentos em primeira pessoa. Os vídeos são gravados no quarto da personagem, com
uma câmera fixa, e estão disponíveis no YouTube.
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Além dos episódios da websérie, todos os personagens da narrativa têm contas em
redes sociais (Twitter, Facebook, Tumblr, Lookbook, Pinterest) pelas quais interagem entre si
e nas quais ações dos personagens foram apresentadas antecipadamente aos fãs por meio de
posts de textos e fotos. Também há vídeos de perguntas e respostas com Lizzie e outros
personagens respondendo perguntas do público, como forma de evocar uma interação. E há
personagens, além de Lizzie, que possuem seu próprio canal no YouTube, como
TheLydiaBennet, MariaOfTheLu e Domino:GigiDarcy. Os perfis em redes sociais e os outros
canais no YouTube revelam partes da história e pontos de vista que não são mostrados por
Lizzie em seu vlog.
Para Kozak (2016), embora esta narrativa seja dramaticamente diferente do romance,
por direcionar-se a um público contemporâneo, a série recebeu boas críticas pelas alterações
realizadas no texto. Além disso, mantém o foco nas personagens femininas desviando a
atenção do casamento para as perspectivas de carreira profissional. Dessa forma, o vlog
conseguiu a atenção tanto de leitores do clássico de Austen quanto de internautas que não
conheciam o romance. O uso de uma linguagem contemporânea, com palavras e expressões
populares, tornou a adaptação mais interessante para o público jovem, mas ainda assim
dialoga com o romance. Para que o projeto fosse bem recebido pelo público e pela crítica,
houve um processo de transposição do romance para a tela, atualizando a narrativa e
traduzindo signos verbais para não-verbais, aspectos que serão discutidos na próxima parte
deste trabalho.

O Processo De Adaptação Do Romance Para A Websérie

A visão de superioridade do texto literário em relação às adaptações para outros
suportes ainda predomina na academia e entre leitores não-profissionais pelo fato de esta
afirmação ter sido difundida por muito tempo nos estudos literários, linguísticos e de cinema
sem ser questionada. A concepção de que uma adaptação literária ou uma tradução deve ser
“fiel” ao texto de partida e buscar “equivalências” em sentido tem origem no estruturalismo,
que considera a estrutura do texto fundamental para a compreensão do significado e ignora o
papel do leitor e do contexto cultural na interpretação. O estruturalismo estuda a língua como
uma estrutura abstrata e neutra, dissociada do seu falante e do contexto.
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Nos estudos de adaptação, na perspectiva estruturalista o texto adaptado é chamado
de “original” por carregar em si o sentido completo e ser reconhecido como superior à
adaptação. A adaptação é vista como uma “traição” ao texto de partida, causadora de “perdas”
por diferenciar-se do “original”. A adaptação que busca “fidelidade” ao texto literário é vista
como uma produção de qualidade. As análises tendem a realizar um estudo comparativo para
verificar o quanto do texto de partida está presente na adaptação e destacar as perdas
provocadas pela transposição de um suporte para outro sem considerar que a linguagem
cinematográfica, por exemplo, tem aspectos diferentes do romance. Essas comparações olham
para a obra em si, sem refletir sobre elementos externos ao texto, como o contexto históricocultural.
A partir da década de 1970, o pós-estruturalismo questionou algumas premissas da
vertente estrutural. O foco de estudos distanciou-se da linguagem como um sistema abstrato e
voltou-se para uma abordagem baseada no contexto de interação e interessada também no
processo de produção, não apenas no produto. Neste novo contexto, os estudos de tradução e
de adaptação caminharam para uma tendência mais crítica e houve uma desconstrução da
ideia de que o texto original é hierarquicamente superior e de que é possível restituir
completamente seu sentido na tradução. Como a palavra “original” sugere uma hierarquia,
passou-se a empregar o termo “texto de partida” para a obra antes considerada como “fonte” e
“texto de chegada” para a sua tradução. Assim, os sentidos do texto de partida são construídos
no ato da interpretação pelo tradutor e os aspectos históricos e culturais são considerados no
processo de tradução.
A adaptação é uma criação e, portanto, realiza transformações e o adaptador é
também um leitor que interpreta o texto que será adaptado. Assim, a adaptação está
relacionada ao texto de partida, mas é um texto independente (DINIZ, 1999). Um estudo
voltado para a adaptação em uma perspectiva crítica estará focado em averiguar os efeitos que
o processo de adaptação conseguiu ou não criar (CORSEUIL, 2009) ao invés de voltar-se
para perdas em relação ao texto de partida.
Os estudos sobre adaptação começaram a se desenvolver fundamentados em
pressupostos estruturalistas tradicionais difíceis de serem desconstruídos a curto prazo. Uma
retomada histórica revela que por décadas houve uma preocupação com a comparação e a
fidelidade, inclusive estabelecendo classificações para os filmes considerados “mais fiéis” e
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os “menos fiéis”. O avanço nos estudos revelou uma mudança de postura por parte dos
estudiosos, distanciando-se da preocupação com a fidelidade e direcionando o interesse para
questões políticas, culturais e econômicas. No século XXI, as perspectivas adotadas em
estudos de adaptação tendem a refutar a visão de fidelidade, a considerar aspectos exteriores à
forma e a constatar que a transformação é fundamental para uma adaptação bem sucedida. O
campo de estudos é ampliado para outras mídias, além do vetor tradicional romancefilme, e
a adaptação passa a ser vista como um processo dialógico.
Neste trabalho adotamos os conceitos de adaptação e texto adaptado empregados por
Linda Hutcheon em Uma teoria da adaptação (2011). A autora emprega o termo “texto
adaptado” no lugar de “fonte” ou “original” e usa a palavra “adaptação” para o que a tradução
chamou de “texto de chegada”. Nossa perspectiva de adaptação neste trabalho será a de uma
transposição de um texto de uma mídia para outra:
Em vários casos, por envolver diferentes mídias, as adaptações são recodificações,
ou seja, traduções em forma de transposições intersemióticas de um sistema de
signos (palavras, por exemplo) para outro (imagens, por exemplo). Isso é tradução,
mas num sentido bem específico: como transmutação ou transcodificação, ou seja,
como necessariamente uma recodificação num novo conjunto de convenções e
signos (HUTCHEON, 2011, p. 40).

A relevância do estudo de adaptações deve-se ao fato de estarem em todos os lugares
hoje em dia. Para Hutcheon (2011), as pessoas sentem prazer em ver adaptações porque elas
são repetição e lembrança de um texto, mas com variação e surpresa. Ao assistir à websérie, o
leitor do romance reconhecerá diversos elementos narrativos que lhe causarão uma sensação
de prazer, assim como verá mudanças que prenderão sua atenção por serem até aquele
momento desconhecidas.
A websérie faz com que o espectador experiencie mais de um texto ao mesmo
tempo: o texto The Lizzie Bennet Diaries e Orgulho e Preconceito, além de outras adaptações
às quais são feitas referências ao longo dos episódios, como a minissérie da BBC de 1995,
pois Lizzie afirma que gosta de assistir a filmes com Colin Firth. Por isso, estudar adaptações
como adaptações significa considerá-las obras inerentemente duplas ou multilaminadas, como
palimpsestos. Uma adaptação é uma obra que tem abertamente relação com outra(s) obra(s)
(HUTCHEON, 2011). Se o espectador conhece o texto anterior, sente constantemente sua
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presença pairando sobre a adaptação. Quando não há o conhecimento dos outros textos, a
adaptação é experienciada sem a duplicidade palimpséstica.
Além de propor uma mudança na forma de pesquisar a adaptação, considerando-a
um texto que se relaciona com outro(s) texto(s), Hutcheon (2011) amplia as possibilidades de
estudo ao sugerir que a adaptação pode ser vista como (a) uma entidade ou produto formal;
(b) um processo de criação ou (c) como um processo de recepção. Como um processo de
recepção, a adaptação propõe entender como as pessoas experienciam as adaptações, seja por
meio da lembrança de outras obras, observando as modificações, ou como um texto
desconhecido. Como um processo de criação, a adaptação envolve tanto uma (re)interpretação quanto uma (re-)criação de uma obra, ou ainda pode ser chamada de
apropriação ou recuperação. Um exemplo desta perspectiva de adaptação são os textos
canônicos adaptados para o público infantil. A websérie também passou por um processo de
criação, pois foi atualizada e pensada para um público jovem e internauta. Diversos elementos
narrativos precisaram ser recriados para fazerem sentido na nova mídia e o resultado
dependeu da interpretação que a equipe de produção fez da obra Orgulho e Preconceito.
Abordaremos mais essa questão ao analisar algumas transformações feitas no texto de partida.
O foco deste trabalho é estudar a websérie como um produto formal, ou seja, como a
transposição de uma obra. Para Hutcheon (2011), essa “transcodificação” pode envolver uma
mudança de mídia (de um poema para um filme) ou de gênero (de um épico para um
romance), ou uma mudança de foco e, portanto, de contexto. Todas essas mudanças
mencionadas ocorreram na transposição do romance para a websérie.
O processo de mudança de mídia exigiu a participação de uma equipe de produção
composta por diretor, roteirista, editor, maquiador, produtor de arte, atores e, ainda, de um
produtor transmídia. Além de adequar a narrativa para vídeos curtos, foi necessário produzi-la
em formato de um vlog gravado por Lizzie Bennet.
Para que a mudança de mídia fosse realizada, a equipe de produção buscou
“equivalências” em diferentes sistemas de signos para os vários elementos da história. Os
adaptadores são primeiro intérpretes do texto para depois serem criadores, por isso Hutcheon
ressalta que a transposição criativa de uma obra está sujeita não apenas às necessidades de
gênero e mídia, mas também às escolhas dos adaptadores que filtram os materiais adaptados.
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No romance, os eventos são narrados na zona rural inglesa do final do século XVIII,
retratando a rotina tranquila em vilarejos, com diálogos ao ar livre e dentro das casas das
famílias da região.

A aldeia de Longbourn distava apenas uma milha de Meryton. Essa distância
convinha perfeitamente às moças, que gostavam muito de passear nesta última
localidade, três ou quatro vezes por semana, para visitar a tia e a loja de uma
modista, que ficava situada no caminho. As mais jovens da família, Katherine e
Lydia, eram as que mais frequentemente faziam aquele trajeto; tinham menos coisas
que as preocupassem e quando nada mais interessante se oferecia, necessitavam de
uma caminhada até Meryton, a fim de preencher as horas da manhã e fornecer
assunto para as conversações da noite (AUSTEN, 2017, p. 32).

Como a websérie é contada por meio do vlog de Lizzie Bennet, e o vlog tem como
característica o uso de uma câmera fixa para a qual a vlogueira olha enquanto conversa com
seus viewers, a maior parte das ações da narrativa acontecem no quarto de Lizzie, em uma
cidade perto de Los Angeles, Estados Unidos.
Figura 1 – Vlog The Lizzie Bennet Diaries. Episódio 1. Registro do frame dos 0’18” do vlog.

Fonte: THE LIZZIE BENNET DIARIES, 2012, registro via print screen.

A narrativa precisou ser adequada à plataforma YouTube, a mais utilizada
atualmente para publicar os vídeos de vlogs. Além de Lizzie, há personagens que possuem
seu próprio canal no YouTube, os chamados spin-offs da narrativa, como TheLydiaBennet,
MariaOfTheLu, Domino:GigiDarcy, nos quais revelam partes da história e pontos de vista
que não são mostrados por Lizzie em seu vlog. Para gerenciar a simultaneidade de todos os
canais a participação do produtor transmídia foi significativa na transposição da obra.
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Houve também mudança de foco ao transpor a narrativa para a websérie. Enquanto
no romance a narração ocorre em terceira pessoa, a história é contada a partir da perspectiva
de Lizzie na websérie, em primeira pessoa, e a câmera fixa em seu quarto revela o ponto de
vista adotado na adaptação. A presença de uma voz narrativa é facilmente percebida pelo
espectador porque é pela voz de Lizzie que a história é apresentada. Como em um diário, a
maior parte das ações não são realmente presenciadas por quem assiste à websérie, por isso o
público depende do olhar, da compreensão e da opinião de Lizzie para acompanhar o enredo.
Nos trechos abaixo é possível perceber a diferença de foco narrativo entre o romance e a
exposição de Lizzie sobre a primeira impressão causada por Darcy:

Mr. Darcy dançou apenas uma vez com Mrs. Hurst e outra com Miss Bingley.
Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra moça e passou o resto da noite
andando pelo salão, conversando ocasionalmente com uma ou outra pessoa do seu
próprio grupo. Seu caráter estava fixado. Era o homem mais orgulhoso, mais
desagradável do mundo. E todos pediram a Deus que ele nunca mais voltasse. Entre
as pessoas que estavam contra ele, a mais violenta era Mrs. Bennet, a cuja antipatia
pela sua conduta se somava o despeito de ver uma das filhas desprezada por ele
(AUSTEN, 2017, p. 14-15).
Lizzie: Como qualquer um de vocês que assistiu meu último vídeo com a Jane já
deve saber, recentemente eu tive o prazer absoluto de conhecer o amigo e hóspede
do Bing Lee, William Darcy. Absoluto não é a palavra certa. Foi mais um prazer do
tipo grotesco, nauseante, “corra para as montanhas se sua vida depender disso”.
Darcy é tão desagradável que agora eu não sei dizer se eu gosto do Bing Lee, ou se
ele só parece maravilhoso por comparação. Darcy é tedioso, metido, incrivelmente
grosseiro. Ele pensa ser bom demais para nós, “meros mortais”. Mas é lindo! E rico!
Mais rico que Bing Lee. E agora? Que dilema! Mas sabe qual foi o tiro de
misericórdia da história toda? Nem minha mãe gostou dele (THE LIZZIE BENNET
DIARIES, Ep: 6 – Snobby Mr. Douchey).

Na websérie, há participações de outras personagens nos episódios que, às vezes,
ocupam a posição de narrador. Em alguns episódios, personagens femininas invadem o vlog
de Lizzie e gravam um vídeo em seu lugar para contar sua própria versão dos eventos
narrados, pois afirmam que Lizzie não contou a verdade no último vídeo que assistiram. No
episódio 15, “Lizzie Bennet is in denial”, Charlotte e Jane relatam um diálogo entre Darcy e
Caroline, no qual Darcy elogia os olhos de Lizzie e fixa o olhar na personagem enquanto
Caroline demonstra sentir ciúmes. Charlotte e Jane afirmam que como Lizzie se recusa a
reconhecer que Darcy estava olhando-a de forma diferente precisavam contar isso aos
espectadores. No episódio seguinte, Lizzie inicia o vídeo informando “este é meu vlog” e
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explicando aos viewers que Charlotte e Jane estão enganadas e nada do que elas disseram
realmente aconteceu. Em outros episódios é possível ver que personagens que participam ao
lado de Lizzie discordam de seu posicionamento ao longo do vídeo e relatam o que viram
entrando em divergência com a visão de Lizzie.
Há, portanto, a mudança de foco para a primeira pessoa, tendo Lizzie como
narradora-personagem, porém em alguns episódios a voz narrativa de outras personagens
aparece para questionar a perspectiva apresentada por Lizzie. Os vídeos spin-offs também
foram uma forma construída pela produção do projeto para revelar outros pontos de vista
sobre o enredo. TheLydiaBennet é um canal no qual Lydia questiona as opiniões de Lizzie a
seu respeito e relata também sua relação com George Wickham. MariaOfTheLu é um canal da
irmã de Charlotte e revela os sentimentos de Charlotte após uma discussão com Lizzie. Lizzie
não concordou com o fato de sua amiga ter aceito a proposta de trabalho de Mr. Collins. E
Domino:GigiDarcy tem vídeos gravados por Gigi, irmã de Darcy, que demonstram a relação
entre os irmãos e a busca por George Wickham após ele trair a confiança de Lydia.
Além da mudança de mídia e de foco, houve também uma mudança de contexto: do
final do século XVIII para o século XXI. São duzentos anos de diferença entre a data de
publicação da obra e a produção dessa modern retelling. Para convencer os espectadores
sobre a narrativa, a equipe de produção decidiu atualizar o texto e, por conseguinte, pensar em
conflitos para 2012 que substituíssem alguns presentes no romance. A primeira mudança
percebida pelo público é o fato de haver três irmãs Bennets e não cinco, uma quantidade de
filhas mais comum para uma família estadunidense de classe média em 2012. Essa alteração
permitiu uma caracterização mais profunda de Lydia e Jane, tornando-as personagens mais
complexas do que as adaptações de Orgulho e Preconceito costumam construir.
As alterações realizadas também envolveram as ocupações das personagens. Todas
as personagens são graduadas ou estão estudando e têm ou estão em busca de uma profissão,
o que revela aspectos da educação feminina contemporânea diferentes do romance. No
diálogo a seguir, entre Darcy e Elizabeth, percebemos o que era esperado da educação de uma
mulher na época em que o romance foi escrito:
— Nesse caso — observou Elizabeth —, deve exigir muitas qualidades para o seu
ideal de mulher perfeita.
— De fato, exijo muitas qualidades.

29

Jane Austen Sociedade do Brasil -

— Oh, certamente — exclamou a sua fiel aliada [Miss Bingley]. — Nenhuma
mulher pode ser realmente considerada completa se não se elevar muito acima da
média. Uma mulher deve conhecer bem a música, deve saber cantar, desenhar,
dançar e falar as línguas modernas a fim de merecer esses qualitativos, e além disso,
para não o merecer senão pela metade, é preciso que possua um certo quê em sua
maneira de andar, o tom da voz e o modo de exprimir-se.
— Sim, deve possuir tudo isso — acrescentou Darcy. — E acrescentar ainda alguma
coisa mais substancial: o desenvolvimento do seu espírito pela leitura intensa.
(AUSTEN, 2017, p. 42).

A websérie mostra como a formação da mulher mudou, com foco em um contexto
estadunidense. Lizzie, 24 anos, é uma estudante de pós-graduação em comunicação
preparando-se para entrar no mercado de trabalho. Charlotte é estudante do mesmo curso de
Lizzie, está em busca de um emprego e ajuda Lizzie a gravar e a editar os vídeos para o vlog.
Jane tem 26 anos, trabalha em uma empresa de design no departamento de moda. Lydia, 20
anos, é estudante em uma community college. As personagens femininas estão interessadas
em concluir os estudos e construir carreira profissional. O casamento não é uma prioridade. O
enredo revela preocupações enfrentadas pelas personagens Lizzie, Jane e Charlotte para
construir uma carreira e pagar dívidas do financiamento estudantil pelo fato de serem de
classe média.
Quanto aos personagens masculinos, Bing Lee (no romance Bingey) é um estudante
de medicina e Darcy é diretor executivo de uma empresa chamada Pemberley Digital. Mr.
Collins não é mais o herdeiro dos bens da família Bennet, é um conhecido da família de
Lizzie que trabalha em uma empresa na área de comunicação e mídia.
Além disso, a produção da websérie considerou a diversidade cultural e étnica da
Califórnia ao escolher alguns atores e construir seus personagens. O sobrenome Bingley é
modificado para Bing Lee e assim temos o personagem Bing Lee e sua irmã Caroline Lee de
descendência asiática. Charlotte passa a ser Charlotte Lu, também asiática. Coronel
Fitzwilliam é transformado em Fitz William, amigo e sócio de Darcy, negro e homossexual.
Muitos conflitos do romance também precisaram ser recriados na atualização da
narrativa porque certos conflitos do texto adaptado não provocariam as mesmas
consequências atualmente para as personagens. No romance, Lydia foge com George
Wickham sem casar, o que era considerado um escândalo para a sociedade da época e uma
vergonha para a sua família. O narrador relata a reação de Elizabeth ao receber a notícia:
“Lydia, a humilhação, a desgraça que ela estava causando à família, dominaram logo todos os
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pensamentos de ordem particular” (AUSTEN, 2017, p. 263-264). Em 2012, a reação da
sociedade e da família não seria a mesma, portanto a situação precisou ser recriada e foi
substituída pela tentativa de George de publicar um vídeo íntimo de Lydia em um site. A
atualização procurou discutir sobre relacionamento abusivo, visto que George estava
exercendo controle sobre o comportamento de Lydia e a convenceu a fazer a gravação, e a
repressão à sexualidade feminina ainda em voga.
No texto adaptado, Mr. Collins é o primo das irmãs Bennet que herdará a
propriedade da família e, por isso, pede Elizabeth em casamento como forma de ajudá-la a
manter a propriedade e não deixar a família Bennet desamparada caso Mr. Bennet venha a
falecer. Esses eventos não fariam sentido no ano de 2012, no Estados Unidos, assim como
não causaria frustração na família o fato de Elizabeth recusar um pedido de casamento
considerado promissor. Em The Lizzie Bennet Diaries, Ricky Collins faz uma proposta de
trabalho para Lizzie, pois ele abriu uma empresa na área de comunicação e mídia e precisa de
uma sócia. Lizzie prefere continuar seu mestrado e recusa a proposta.
Em Orgulho e Preconceito, após Elizabeth recusar o pedido de casamento de Mr.
Collins, Charlotte aceita casar-se com ele por considerar-se em idade avançada e sem
possibilidades de conseguir uma proposta mais promissora no futuro. Na transposição para a
websérie, Charlotte está com dificuldades financeiras, não está conseguindo pagar os estudos
e sua família não pode ajudá-la, resolve, então, convencer Ricky Collins a lhe dar a chance de
assumir a posição que havia sido ofertada para Lizzie e muda-se da cidade para trabalhar.
Essas e outras alterações no enredo foram necessárias para que a atualização fizesse sentido
para os espectadores internautas e revelam o trabalho minucioso da equipe de produção para
transpor os elementos da narrativa.
As mudanças de mídia, de foco e de contexto, realizadas a partir de um trabalho de
(re)interpretação e (re)criação, contribuíram para diminuir a distância entre o romance e o
leitor contemporâneo. “Vários adaptadores, a fim de encontrar ressonância contemporânea
para seus públicos, lidam com essa realidade da recepção atualizando temporalmente a
história” (HUTCHEON, 2011, p. 192). A atualização propiciou maior repercussão entre o
público, leitores e não-leitores de Jane Austen.
Se uma adaptação é bem recebida pelo público, consequentemente será mais
lucrativa e foi o que aconteceu com The Lizzie Bennet Diaries. Após o aumento de
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visualizações no YouTube, a produção organizou uma arrecadação de dinheiro para o
lançamento dos vídeos em DVD e publicou um livro com o mesmo título. O público, formado
por leitores que ao mesmo tempo são espectadores e internautas, contribuiu para a divulgação
da websérie ao compartilhar os vídeos nas redes sociais, criar grupos de fãs, criar memes e
interagir com os perfis das personagens online.

Considerações Finais

Como as adaptações são palimpsestuosas, ao assistir à websérie o público
experiencia mais de um texto ao mesmo tempo: The Lizzie Bennet Diaries, Orgulho e
Preconceito e outras adaptações da obra para a tela que são lembradas pelas próprias
personagens. Há um processo de ir e voltar do romance para a adaptação, da adaptação para o
romance. Esse processo modifica a visão do leitor sobre o romance e cria uma nova
interpretação.
As transformações realizadas para a mudança de mídia, de foco e de contexto ao
transpor o texto para a websérie atraíram leitores de Jane Austen e um público que não
conhecia sua obra, mas interessou-se pela adaptação. A equipe de produção preocupou-se em
atualizar a narrativa para 2012 a fim de atingir um novo público, além de leitores e
espectadores: os internautas. A plataforma YouTube é utilizada diariamente por pessoas
interessadas em interagirem, não apenas assistirem ao conteúdo disponível. A produção,
pensando nessas pessoas, criou vídeos curtos, semanais e possibilitou a interação do público
com a equipe e com perfis dos personagens, além de apresentar perspectivas diversas sobre a
história nos spin-offs, instigando o público a conhecê-las.
O leitor não-profissional muitas vezes deixa de ler o texto literário, mas lê a
adaptação. O público tem cada vez mais sido exposto à literatura adaptada. A crítica
acadêmica costuma reprovar as adaptações pelo fato de terem objetivo comercial e utiliza
como justificativa o argumento de que a arte elevada é totalmente gratuita. No entanto,
Hutcheon explica que, na verdade, o que é considerada arte elevada também pode ter
motivação econômica. Shakespeare, por exemplo, lucrou com adaptações de histórias.
Independente de argumentos a favor ou contra, a existência de tantas adaptações contribui
diretamente para a sobrevivência de textos literários. Obras literárias que não tiveram muito
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prestígio na época de sua publicação e/ou foram esquecidas pelo público podem voltar a
circular após uma adaptação bem sucedida, instigando o interesse pela leitura do texto
adaptado. Obras já consideradas canônicas têm a venda de livros ampliadas após uma
adaptação.
Este trabalho revelou alguns aspectos do processo de criação pelo qual uma
adaptação passa e procurou descontruir a visão de que o texto “original” é superior à
adaptação. O trabalho do adaptador é um ato criativo e não de reprodução, pois a transposição
de uma mídia para outra exige que adequações sejam feitas para que os elementos da
narrativas estejam presentes no novo texto. Na websérie, o processo de atualização exigiu um
trabalho coletivo, envolvendo diversos profissionais, para que o resultado atingisse o público
pretendido. O romance, ao contrário, tem uma autoria única, o que revela diferenças
significativas entre as mídias no ato de criação.
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JANE AUSTEN NO SÉCULO XXI:
CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA, RUPTURAS E PERMANÊNCIAS
NA WEB SÉRIE THE LIZZIE BENNET DIARIES
Giovana Montes Celinski13

“É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de
uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa” (AUSTEN, 2010, p. 9). Assim inicia
o famoso romance Orgulho e Preconceito (Pride and Prejudice) da escritora inglesa Jane
Austen14, publicado originalmente em 1813. A web série The Lizzie Bennet Diaries, lançada
em 2012, começa da mesma forma. Entretanto, diferentemente do livro, a releitura
contemporânea da história mostra a protagonista lendo de forma irônica a mesma frase
impressa em uma camiseta. O olhar que Lizzie lança para a câmera diz tudo: “Alguém
acredita nessa bobagem”?
A web série The Lizzie Bennet Diaries apresenta o romance de Austen utilizando
diversos espaços na Internet: o YouTube, o Twitter e o Tumblr, além de sites desenvolvidos
especialmente para o desenvolvimento da trama. Nesses espaços, os personagens contam a
sua própria história, interagem entre si e também respondem perguntas dos internautas. A
partir de uma perspectiva de convergência tecnológica, são utilizados diversos meios e
plataformas que, por sua vez, transmitem conteúdos diferenciados da mesma história. Nessa
proposta, cada postagem e cada vídeo atuam como complementares, como múltiplas linhas
narrativas que constituem a trama.
A releitura de Orgulho e Preconceito é considerada a primeira do formato e marca o
início do fenômeno das web séries literárias (BookTube web series). Com o sucesso de The

13 Graduada em Jornalismo (UEPG). Mestre em Comunicação (UFPR). Doutoranda em Comunicação e
Linguagens (UTP). Integrante do Grupo de Pesquisa Interações Comunicacionais, Imagens e Culturas Digitais –
INCOM (UTP). Curitiba, Paraná. E-mail: gmontes_00@yahoo.com.br.
14
A escritora Jane Austen nasceu no presbitério de Steventon, Hampshire, Inglaterra, em 1775. Na infância, ela
já era uma leitora voraz, pois aproveitava o acesso à biblioteca de seu pai, pároco do interior. Austen começou a
escrever na adolescência, desenvolvendo a primeira versão de Orgulho e Preconceito entre 1796 e 1797, com o
título de Primeiras Impressões. Em 1813, a escritora publicou a versão final da obra (O LIVRO..., 2016).
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Lizzie Bennet Diaries, diversos produtos do gênero apareceram na rede, desde grandes
produções até séries de baixo orçamento (EPLEY, 2015). O próprio site responsável pela
produção e publicação dos episódios dessa primeira web série, Pemberley Digital 15 ,
aproveitou o sucesso da empreitada inicial e já lançou outras produções: Emma Approved e
Welcome to Sanditon, ambas inspiradas em romances de Jane Austen; Frankstein MD,
baseada em Frankstein, de Mary Shelley; e The March Family Letters, releitura de Little
Women, de Louisa May Alcott.
Além das produções desse site específico, também existem diversas outras releituras
de clássicos literários que acompanham o fenômeno das web séries literárias, como: The New
Adventurers of Peter and Wendy, baseada em Peter Pan, de J. M. Barrie; Nothing Much to
Do, Kate the Cursed, Lovely Little Losers, Jules and Monty e A Midsemester Night’s Dream,
produções inspiradas em livros de William Shakespeare; The Autobiography of Jane Eyre,
inspirada em Jane Eyre, de Charlotte Brontë; e Classic Alice, que apresenta tramas de
diversos clássicos literários.
Essas produções exploram potencialidades do meio online, como a interatividade e o
hipertexto. Além de considerar esses aspectos dos processos comunicacionais, ou seja, na
forma como a história é contada, essas clássicas narrativas também são apresentadas a novos
leitores (e velhos também) com uma nova roupagem. Desta forma, os personagens são
deslocados no tempo e no espaço para a contemporaneidade. Atualmente vive-se uma época
de caos, fragmentação de identidades e consumo tecnológico desenfreado. As releituras dos
clássicos se inserem nesse contexto, portanto assumem características desse panorama.
Nota-se que as tramas desenvolvidas por escritores, cineastas e artistas refletem
relações sociais, espaços simbólicos de disputa e de diálogo e se associam também às
dimensões da cultura. Ao tratar de obras literárias clássicas, essas histórias sobrevivem aos
séculos e perpassam inúmeras gerações. Esses livros são considerados clássicos porque
possuem um caráter de universalidade. As tramas atingem todas as épocas ao tratar da
dimensão humana, pois remetem ao imaginário coletivo da humanidade.
Como o homem contemporâneo experimenta e conhece o mundo a partir da
mediação tecnológica, atualmente o sujeito também tem contato com os clássicos literários a

15

O site está disponível no link: http://www.pemberleydigital.com/.
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partir do meio online, das redes sociais e dos dispositivos móveis. O surgimento das web
séries literárias reflete novos hábitos e comportamentos na forma de consumir histórias. Esse
trabalho apresenta as primeiras considerações sobre rupturas e continuidades das narrativas
clássicas apresentadas em novos formatos, a partir do contexto de convergência tecnológica,
utilizando como objeto empírico o caso da web série The Lizzie Bennet Diaries.
A fim de refletir sobre os processos comunicacionais contemporâneos imersos na
sociedade tecnológica, é preciso considerar as características do caso analisado e sua evolução
ao longo do tempo. Portanto, antes de tratar de releituras contemporâneas, é necessário
discutir o conceito de clássico literário, assim como de identidades, as quais emanam dessas
histórias durante séculos.

Identidades e cultura: a atemporalidade do clássico literário

Apresentar uma definição de clássico literário é uma tarefa árdua. Pode-se observar
algumas características dessas obras, com o objetivo de se aproximar desse intento.
Primeiramente, um clássico é uma obra constantemente relida (CALVINO, 2007). O leitor
tem contato com o livro em diversos momentos e fases da vida. Além disso, a longevidade
dessas narrativas também pode ser observada nos diversos formatos que elas assumem ao
longo do tempo, como, por exemplo: livro, peça teatral, quadrinhos, filme, série televisiva,
web série.
Nota-se, portanto, que toda releitura dessas obras se mostra inovadora, uma leitura de
descoberta, assim como a primeira realizada (CALVINO, 2007). São “[...] livros que
constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não
menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para
apreciá-los” (CALVINO, 2077, p. 10). O sujeito que relê a obra tem contato com a mesma
trama, mas ele não é o mesmo quando reencontra a história, possui outros anseios, encontrase em outra fase da vida e compreende o mundo de uma forma diferenciada.
Além disso, esses livros têm a potencialidade de serem esquecidos ao longo do
tempo, mas relembrados quando necessário. Desta forma, os clássicos se mostram
contraditórios: ao mesmo tempo são inesquecíveis, mas também se escondem na memória,
fazendo parte do inconsciente coletivo e individual (CALVINO, 2007).
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Outros aspectos do clássico literário também merecem destaque, como: “Toda
primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura. [...] Um clássico é um livro que
nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer” (CALVINO, 2007, p. 11). Nesse sentido,
esses livros trazem marcas do passado, impressões de leituras dos próprios autores das obras,
revelam traços que deixaram nas culturas que atravessaram, em hábitos, costumes e
linguagem de um povo (CALVINO, 2007). Essas obras tratam da cultura16 de determinado
tempo.
Logo, essas histórias clássicas carregam estruturas de sentimento (structures of
feeling), ou seja, são padrões culturais de experiências e modos de vida compartilhados
socialmente por sujeitos que vivenciam um mesmo período (WILLIAMS, 1979). A noção de
estrutura de sentimento mostra que certas experiências e relações sociais, a partir de suas
especificidades, identificam determinada geração ou período. É importante também ressaltar
que, além desse aspecto das experiências e relações sociais, as estruturas de sentimento
também se encontram em processo, causam perturbações em “velhas formas”, mas também
acontecem em uma “continuidade viva”, pois acompanham a dinamicidade da própria
sociedade e suas transformações ao longo do tempo (WILLIAMS, 1979, p. 134).
Desta forma, as narrativas clássicas refletem a cultura e as identidades culturais
compartilhadas socialmente. A construção da identidade do sujeito na contemporaneidade é
um processo complexo e problemático, pois acontece na fragmentação e liquidez da
sociedade atual. Nesse período, os indivíduos se constituem em facetas contraditórias (HALL,
2005). Trata-se do resultado da interação entre diversas culturas, dimensões sociais e
históricas e da (re)construção da memória.
Nesse sentido, o processo de construção das identidades está sempre a se concretizar,
permanece incompleto (HALL, 2005). No período contemporâneo, por exemplo, o homem vê
suas identidades refletidas nos cacos de um espelho – são fragmentos contraditórios,
sincrônicos, dialógicos; e refletem a complexidade desses tempos de velocidade tecnológica.
Os sujeitos constroem e reconstroem as identidades culturais ao longo do tempo. As

16

O conceito de cultura se refere a modos de vida, ideias, costumes e crenças compartilhadas socialmente.
Também se entende como cultura a arte e a vida intelectual: “[...] processos especiais de descoberta e esforço
criativo” (WILLIAMS, 1958, p. 2). Nesse trabalho, ao utilizar o conceito, compreende-se cultura como um
modo de vida, utilizando a perspectiva da primeira significação apresentada por Williams (1958).
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narrativas literárias clássicas acompanham e documentam esse processo, o qual é constituído
a partir de permanências e rupturas.
Nota-se que diversas identidades culturais emergem dos personagens das web séries
literárias. Por exemplo, em The Lizzie Bennet Diaries, Elizabeth não é mais uma moça da
Inglaterra Regencial que acompanha suas irmãs em bailes, com o objetivo de encontrar
maridos (parte da trama original desenvolvida por Austen em seu romance). Na releitura da
obra, Lizzie Bennet é uma estudante de Pós-Graduação em Comunicação, que transforma os
vlogs17 autobiográficos que posta na Internet em seu trabalho Final de Conclusão de Curso.
Nesse exemplo, a personagem principal foi modificada na versão contemporânea do
clássico, a fim de ser inserida em um cenário dos dias atuais. O mesmo processo ocorreu com
os demais personagens da série. Ressalta-se que a adaptação manteve as características
marcantes dos personagens, os relacionamentos e seus respectivos conflitos da história
original. Todas essas identidades continuam a dialogar, convergir, conflitar; e resultam na
configuração de uma sociedade complexa e na definição fragmentária do sujeito
contemporâneo, que conhece o mundo por meio da mediação tecnológica.
As identidades culturais são pontos de identificação do sujeito e, ao mesmo tempo,
também se apresentam como “pontos instáveis”, pois estão em permanente contato com os
outros grupos, outras manifestações culturais. Desta forma, as identidades se tornam pontos
de reconhecimento do sujeito; são construídas e reconstruídas nas diferenças simbólicas e
sociais das comunidades (HALL, 2005).
Nesse sentido, as identidades dos personagens de The Lizzie Bennet Diaries se
apresentam como “pontos instáveis”, pois se alteram a partir da sociedade em que estão
inseridos. Logo, ler Jane Austen nos anos 1900 é uma experiência diferente de ler a história
nos dias atuais. Nas releituras das narrativas clássicas, os personagens ganham novos
contornos e se alteram a fim de se inserirem em um contexto e sociedade específicos.
Entretanto, mesmo que as identidades sejam “reconstruídas”, a sua estrutura e características
principais permanecem, pois ao mesmo tempo em que as identidades são “pontos instáveis”,

17

Vlog (abreviação de videolog) se trata de uma produção audiovisual “amadora” direcionada para a publicação
em canais pessoais do YouTube. São produções de baixo custo, que se estruturam no conceito de monólogo
realizado diretamente para a câmera. Os vlogs são vídeos curtos e podem tratar de diversos assuntos, desde
política até acontecimentos da vida cotidiana (BURGUESS; GREEN, 2009).
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elas também são consideradas “pontos de identificação” do sujeito (HALL, 2005). É o que faz
com que Orgulho e Preconceito e suas respectivas releituras sejam reconhecidas como
determinada história, pois apresentam uma trama e personagens que o leitor espera encontrar.
Ao considerar a (re)construção das identidades culturais e a migração das narrativas
clássicas para outros formatos na contemporaneidade, ressalta-se também que, mesmo tendo
sido escritas em um período específico do passado, essas histórias permanecem relevantes
para a compreensão dos tempos posteriores a elas, pois “[...] os clássicos servem para
entender quem somos e aonde chegamos” (CALVINO, 2007, p. 16). Essas obras possuem um
caráter de universalidade, porque ultrapassaram o tempo em que foram escritas, trazendo
experiências, sentimentos, características sociais e identidades culturais inerentes à
humanidade, que fazem parte do imaginário coletivo.

O dia de hoje pode ser banal e mortificante, mas é sempre um ponto em que nos
situamos para olhar para frente ou para trás. Para poder ler os clássicos, temos de
definir “de onde” eles estão sendo lidos, caso contrário tanto o livro quanto o leitor
se perdem numa nuvem atemporal. (CALVINO, 2007, p. 14).

Como anteriormente apontado, os clássicos literários tratam dos anseios, angústias e
desejos inerentes à humanidade. A fim de discutir sobre as rupturas e permanências das
narrativas clássicas em um formato específico – a web série -, além de refletir sobre as
características dos clássicos literários e das experiências e identidades que eles carregam,
também é necessário apresentar o contexto atual em que essas histórias estão inseridas.

Contemporaneidade e os clássicos literários: a experiência da história em outros
suportes tecnológicos

Atualmente os sujeitos vivem em ritmo acelerado, constantemente conectados em
seus dispositivos móveis, interagindo nas redes sociais e consumindo notícias, informações e
histórias pelos smartphones. As experiências dos indivíduos estão imersas nesses “tempos
líquidos” (BAUMAN, 2007) da contemporaneidade. A liquidez se apresenta como uma
marcante característica do tempo presente, pois as instituições historicamente consolidadas
(ex: Igreja, Estado, Família) se dissolvem, fragmentam-se rapidamente na atualidade.
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Nesse contexto, por exemplo, o Estado perde sua “substância”, pois a sociedade atua
em forma de redes simultaneamente às ações e interações que ocorrem no mundo offline, com
o uso de múltiplas conexões mediadas, diferentemente dos modelos tradicionais, em que a
sociedade se constitui de uma estrutura sólida, dificilmente modificável (BAUMAN, 2007).
Nota-se aqui o aspecto da “liquidez” dos tempos contemporâneos, que reflete as organizações
e identidades fragmentárias dos dias atuais, as quais se encontram em constante processo de
(re)construção.
Além disso, o colapso das instituições mostra a própria fragmentação da vida
cotidiana. As ações e objetivos são realizados em curto prazo, voltados para as necessidades
do presente. Os sujeitos passam a viver episódios breves na contemporaneidade (BAUMAN,
2007). As web séries refletem essa imediaticidade, pois os episódios de The Lizzie Bennet
Diaries possuem uma média de duração de três a cinco minutos, tempo que se adéqua à alta
velocidade em que o indivíduo consome conteúdos e histórias. Nota-se, nessa questão, uma
importante mudança nas releituras contemporâneas das narrativas clássicas: a temporalidade.
Ao considerar os clássicos da literatura, o tempo em que se passa a história no
romance original é mais lento, denso, rico em descrições detalhadas sobre os ambientes,
personagens e acontecimentos. A leitura da narrativa completa não pode ser concluída em
poucos minutos. Diferentemente de quando a mesma história, por exemplo, é apresentada no
cinema. O enredo precisa ser condensado em poucas horas, logo muitos detalhes, diálogos e
nuances são cortados, a fim de apresentar uma narrativa cinematográfica coerente. Entretanto,
mesmo que exista essa edição do romance original, uma releitura de um clássico literário
ainda precisa manter a estrutura principal da história, seus personagens e a respectiva relação
entre eles. Apenas dessa forma, uma adaptação será reconhecida como tal.
Quando as releituras dos clássicos literários migram para a televisão e para a internet,
assumindo o formato de séries e web séries, a temporalidade muda também. Não se assiste
mais a história na sala escura do cinema. Essas narrativas se inserem na vida privada, por
meio da televisão, dos computadores e dos dispositivos móveis. A televisão segmentou a
releitura dos clássicos literários em diversos episódios, com o objetivo de atrair a atenção do
público, cativando uma audiência que acompanha a história ao longo de algumas semanas, em
um canal específico e em dias e horários determinados.
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No meio online, as web séries se adaptam as características da rede e aos hábitos dos
usuários. Desta forma, essas releituras contemporâneas dos clássicos literários consideram o
costume dos indivíduos de estarem conectados constantemente na internet, migrando
velozmente de uma rede social para outra, de um espaço para outro. Observa-se também que
o tempo de leitura do internauta é menor do que o tempo de leitura de um leitor de livros
impressos, por exemplo. Ou seja, o usuário da internet normalmente não permanece por um
longo período de tempo em um único site. Logo, é preciso adequar a temporalidade do
produto comunicacional ao respectivo meio em que ele está inserido e ao público para o qual
ele é direcionado.
A partir disso, observa-se que as identidades, a cultura das pessoas de um
determinado tempo e os aspectos da contemporaneidade acima discutidos naturalmente se
refletem nos processos comunicacionais e produtos midiáticos desenvolvidos. Tem-se o
exemplo empírico das web séries literárias, produtos que são desenvolvidos acompanhando a
liquidez e a alta velocidade do período contemporâneo, concretizando-se por meio do uso de
diversos suportes, a partir da convergência tecnológica.
Observa-se que a convergência de diversos suportes tecnológicos já ocorria
anteriormente à internet (jogos, filmes, programas de tabuleiros, livros, quadrinhos,
brinquedos) e se complexificou com o desenvolvimento do computador, da internet e dos
dispositivos móveis. Desta forma, nota-se que a convergência de meios não se trata de um
processo tecnológico, mas sim cultural (JENKINS, 2009). Ou seja, os comportamentos,
experiências e identidades socialmente compartilhadas refletem no uso das tecnologias.
De acordo com Jenkins (2009), Matrix é o grande exemplo da era da convergência,
pois a narrativa criada, devido à sua amplitude, não pode ser apresentada em um único meio
de comunicação. “Nunca uma franquia de filmes exigiu tanto de seus consumidores”
(JENKINS, 2009, p. 136). O anúncio de pré-lançamento já provocava o público a investigar o
universo da Matrix na internet, apresentando a seguinte pergunta: “O que é Matrix”?
O primeiro filme, lançado em 1999, apresenta um universo em que corpos humanos
são estocados por máquinas, a fim de servir como fonte de energia. Enquanto adormecidos, os
humanos têm alucinações digitais, imaginando viver uma realidade calma e sem confronto
com as máquinas que dominam o mundo. Mas além da trilogia de filmes, os irmãos
Wachowski, criadores da narrativa, levaram a Matrix para outras mídias.
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Os irmãos Wachowski jogaram o jogo transmídia muito bem, exibindo primeiro o
filme original, para estimular o interesse, oferecendo alguns quadrinhos na web para
sustentar a fome de informações dos fãs mais exaltados, publicando o anime antes
do segundo filme, lançando o game para computador junto com o filme, para surfar
na onda da publicidade, levando o ciclo todo a uma conclusão com Matrix
Revolutions, e então transferindo toda a mitologia para um jogo on-line para
múltiplos jogadores em massa. (JENKINS, 2009, p. 137).

Para Jenkins (2009), o fenômeno Matrix foi o início do desenvolvimento das
narrativas transmídia. Nesse formato, a história acontece em múltiplas plataformas, nas quais
cada espaço apresenta conteúdos diferentes e relevantes para a compreensão total da
narrativa. Cada meio de comunicação potencializa a história a partir de suas singularidades,
“[...] a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão,
romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou experimentado como
atração de um parque de diversões” (JENKINS, 2009, p. 138). Nota-se, portanto, como
aponta Jenkins (2009), que cada ponto de acesso à franquia é autônomo. Desta forma, não é
necessário ler o livro para entender o filme, ou assistir o filme para gostar do game, por
exemplo.
“Cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte de construção de universos, à
medida que os artistas criam ambientes atraentes que não podem ser completamente
explorados ou esgotados em uma única obra, ou mesmo em uma única mídia” (JENKINS,
2009, p. 161). Portanto, o autor aponta que as histórias estão se complexificando, o que
possibilita a criação de novas possibilidades de construção narrativa, pois o enredo não
precisa ser linear, ao considerar a multiplicidade de pontos de acesso autônomos para se ter
contato com a história.
Logo, diversos artistas e produtores já incorporaram os princípios transmídia em suas
produções, o que mostra que a narrativa transmídia está no centro da cultura da convergência.
Ao considerar o uso de diversos espaços e plataformas digitais para a construção de uma
história, nota-se que a cultura da convergência se mostra propriamente como um “processo de
evolução cultural”, pois a convergência dos meios reflete a cultura e a configuração da
sociedade contemporânea. A partir da liquidez contemporânea e da fragmentação das
identidades dos sujeitos, observa-se que cada vez mais as narrativas percorrem um grande
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número de espaços e meios de comunicação, o que resulta em uma profundidade de
experiência que antes não existia (JENKINS, 2009).
Além disso, a cultura da convergência deu visibilidade para a cultura dos fãs. Como
segmento mais ativo do público, os fãs passam a insistir no seu papel como “participantes
plenos” da narrativa. Por exemplo, em Guerra das Estrelas, eles realizam filmes caseiros,
produção de figurinos e de fanzines. Desta forma, os fãs buscam participar da história e a
internet potencializa suas interações com o universo ficcional, com os personagens e com
outros fãs (JENKINS, 2009). Nota-se essa intensa participação dos fãs na história no próprio
objeto empírico analisado: a web série literária. Nas produções desse formato, os internautas
têm possibilidade de seguir seus personagens favoritos e interagir com os mesmos. Na web
série “Welcome to Sanditon”, por exemplo, foi possível aos fãs gravar seus vídeos caseiros
que, se selecionados, apareceram nos episódios principais da série.
Jenkins (2009, p. 189) coloca que essa é a grande transformação midiática
contemporânea: “[...] o direito que as pessoas comuns têm de contribuir ativamente com sua
cultura”. O autor também aponta que “[...] esta nova cultura vernácula incentiva a ampla
participação, a criatividade alternativa e uma economia baseada em trocas e presentes”. Para
Jenkins (2009), esse processo mostra que os consumidores assumiram o controle das mídias.
O autor também ressalta que, mesmo que todos sejam participantes na cultura da
convergência, existem diversos graus de status e influência na construção da narrativa.
Portanto, voltar-se para o conceito de convergência auxilia no entendimento de como
os sujeitos utilizam e se apropriam dos meios de comunicação. Na contemporaneidade,
experimenta-se o mundo a partir da mediação tecnológica. As web séries literárias se inserem
nesse contexto de convergência, ao utilizar diversos suportes tecnológicos (YouTube, Twitter,
Facebook, Tumblr, sites direcionados, livros, DVDs) para apresentar determinada história. Os
conteúdos apresentados em cada espaço se mostram complementares, com o objetivo de
instigar o internauta a descobrir “os segredos” da história dispersos no meio online, como será
observado a seguir no caso empírico analisado.
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O caso The Lizzie Bennet Diaries: como as histórias literárias clássicas são reapropriadas
na contemporaneidade?

A sra. Bennet tenta desesperadamente casar suas cinco filhas. A família Bennet não
vive tão bem financeiramente e, com o pai idoso, a casa ficará com um primo distante da
família. Na época, mulheres não herdavam imóveis. Logo, nos anos 1800, o “bom casamento”
para as mulheres era essencial para atingir o status social desejado (O LIVRO..., 2016). Esse é
o início da trama desenvolvida por Austen em Orgulho e Preconceito.
A história é contada a partir da perspectiva da personagem principal: Elizabeth
Bennet. Inteligente e com um humor satírico, a personagem conhece Fitzwilliam Darcy, um
aristocrata orgulhoso e arrogante (O LIVRO..., 2016). No romance, o casal passa por diversos
acontecimentos e confusões que irão tensionar seus orgulhos, preconceitos e visões de
mundo. Austen tece a narrativa de Elizabeth e Darcy satirizando as diferenças e preconceitos
sociais da época em que vivia.
Considerado um romance de costumes, o livro Orgulho e Preconceito realiza uma
crítica sobre a pequena nobreza inglesa local. O romance de costumes é normalmente escrito
de forma satírica. Trata-se de um estilo literário que investiga valores e contradições da
sociedade ao apresentar como cenário da narrativa as classes média e alta. O realismo
literário, ou seja, o retrato fiel da vida das pessoas comuns, é um elemento essencial na
construção desse tipo de romance (O LIVRO..., 2016).

Os romances de Jane Austen são exemplos perfeitos desse tipo de literatura ao
fazerem sátira moderada dos costumes das gentes de boa família do interior
britânico e ao zombarem dos dramas excessivamente indulgentes do romantismo
gótico. Austen enfatiza as vulgaridades e frivolidades dos estratos superiores
ingleses: a importância da classe, o estigma da inferioridade social e o sistema
patronal são encenados por meio de bailes, visitas e fofocas. (O LIVRO..., 2016, P.
118).

As histórias de Austen foram apresentadas a diversas gerações ao longo dos séculos.
Os romances foram adaptados, traduzidos e relidos. Essas narrativas clássicas se modificaram
ao longo dos anos, inserindo-se em novos contextos sociais, mas sem perderem sua essência.
A narrativa de Orgulho e Preconceito foi transformada em peças de teatro, séries televisivas,
filmes cinematográficos e web séries.
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A web série The Lizzie Bennet Diaries foi veiculada de abril de 2012 a março de
2013, contou com 100 episódios (em formato de vlogs) no canal da personagem principal
(Lizzie Bennet) no YouTube, além de tuítes, posts no Tumblr, vídeos em canais específicos
dos outros personagens da história e de um livro (O diário secreto de Lizzie Bennet) da série.
Até o dia 20 de maio de 2018, o canal no YouTube The Lizzie Bennet Diaries tinha mais de
271 mil inscritos. O primeiro vlog da série (My name is Lizzie Bennet), episódio em que a
personagem principal se apresenta para os internautas, até essa data possuía mais de dois
milhões e 900 mil visualizações.
Nota-se que a série explora a interatividade, pois os internautas podem conversar
com os próprios personagens, o que se diferencia do romance original. Nesse sentido, a web
série aproveita a potencialidade do meio online para aproximar o leitor da história. Por
exemplo, em diversos momentos da série, Lizzie se dirige diretamente ao seu público e está
consciente dos milhares de fãs que acompanham sua história. A personagem nunca está
sozinha com seus pensamentos, como acontece no romance original. Lizzie traz amigos para
participar de seus vlogs, realiza seções de perguntas e respostas com o seu público. No
desenvolvimento dos episódios, a protagonista passa a compartilhar aspectos mais íntimos e
desconfortáveis de sua vida, porque sente que “deve” isso aos fãs. Em determinado momento,
Lizzie fala: “Parece que esses vídeos são maiores do que eu agora (They are something bigger
than me now)” (KELLEHER, 2015)18.
Além disso, outra ruptura importante que pode ser percebida entre a web série e o
texto original é que a vida da personagem em The Lizzie Bennet Diaries é encarada como “em
progresso”. Não se trata de uma história completa, pois o público pode questionar, interferir e
participar das ações realizadas pela protagonista. Nesse sentido, o romance original possui um
caráter mais individual, que acompanha os pensamentos privados de Elizabeth. Já na web
série, trata-se de um trabalho coletivo, pois a personagem interage com os fãs a todo o
momento, nos comentários, tuítes e nos próprios vídeos (KELLEHER, 2015).
É importante ressaltar que as transformações que a narrativa clássica realizou ao
longo do tempo, a fim de adaptar-se a novos formatos e suportes, não apontam para uma

18

Julie Salmon Kelleher é uma estudiosa dos romances dos anos 1800. As informações foram retiradas da fala
que Kelleher (2015) realizou em um evento da TEDx, vídeo posteriormente disponibilizado no YouTube.
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obsolescência dos meios de comunicação mais antigos, como o livro, por exemplo. A obra
Orgulho e Preconceito original, dentro da literatura inglesa, é vista como um romance (no
original, novel, palavra que significa “novo”), gênero conhecido por inovações (KELLEHER,
2015).
Desta forma, Austen trouxe, para suas obras, técnicas literárias que antes não eram
utilizadas, como o discurso indireto livre. Essa técnica narra o encadeamento detalhado dos
pensamentos dos personagens, momento a momento, exatamente com as palavras utilizadas
pelos sujeitos. A narrativa é apresentada em terceira pessoa. Por exemplo, no discurso indireto
livre se utiliza “ela lembra”, ao invés de “eu lembrei” (KELLEHER, 2015).
Essa técnica atualmente faz parte do discurso popular e já está naturalizada no
desenvolvimento de romances. Todavia, na época de Austen, o uso do discurso indireto livre
causava estranhamento, pois se tinha acesso a todos os pensamentos dos personagens sem
eles contarem em primeira mão. Antes dessa época, os escritores utilizavam cartas e diários
como estratégias para apresentar os pensamentos e intimidades dos sujeitos envolvidos na
história (KELLEHER, 2015).
Ao considerar que o próprio romance original já apresentava inovações quando
publicado, observa-se as especificidades de cada suporte tecnológico – o livro e a internet. A
fim de discutir algumas rupturas e permanências dessa narrativa nesses dois suportes
tecnológicos, seguem dois exemplos apresentados por Kelleher (2015) de como momentos da
história são tratados diferentemente por ambas as mídias.
1. Elizabeth e Darcy se desentendem. Darcy escreve uma carta à mão para explicar o
seu lado da história. No livro, o leitor tem acesso ao conteúdo da carta devido à técnica do
discurso indireto livre, que possibilita apresentar os pensamentos da personagem no momento
em que lê a carta. Na web série, Lizzie inicialmente mostra a carta lacrada ao público. A
personagem fica chocada e fala: “Ela é manuscrita e selada... ele não usa e-mail?” A
protagonista deixa claro que a carta é um objeto do passado e não pertence ao mundo
contemporâneo digital.
No momento em que Lizzie lê a carta, ela se choca e imediatamente desliga a
câmera. Diferentemente do romance, o internauta não descobre o conteúdo da carta naquele
momento, pois não tem acesso aos pensamentos da personagem. Nota-se aqui uma
especificidade da história no suporte digital: a diferença entre o público e o privado. A

47

Jane Austen Sociedade do Brasil -

personagem mostra que algumas informações não devem ser compartilhadas, ou seja,
publicadas na internet (KELLEHER, 2015).19
Uma continuidade que pode ser observada na história é a reação da protagonista ao
ler a carta. Tanto no romance, quanto na web série, Elizabeth não revela as informações da
carta a ninguém, nem aos seus amigos, nem ao público. Ao considerar que o documento
possui informações delicadas, a personagem respeita a confiança nela depositada por Darcy
(KELLEHER, 2015). Nota-se aqui a estabilidade das identidades culturais (HALL, 2005),
pois a protagonista apresenta as mesmas características de sua personalidade na narrativa de
ambos os suportes analisados.
No segundo exemplo, são observadas algumas similaridades nas ações e na reação da
protagonista a determinada situação:
2. Na história original, George Wickham foge com a irmã mais nova de Elizabeth,
Lydia Bennet. Na época, a fuga de moças solteiras significava um grande escândalo social.
Na web série, também envolvido com Lydia, Wickham ameaça divulgar um filme de sexo
(sex tape) na internet. Em ambos os casos, Lizzie fica horrorizada. No livro, Elizabeth
comenta sobre a situação de sua irmã: “Ela está perdida para sempre” (She is lost forever). Na
web série, por sua vez, ela diz: “A internet é para sempre” (The internet is forever)
(KELLEHER, 2015).
Desta forma, nota-se que a forma e o meio em que o personagem está inserido
afetam o conteúdo dito pelo personagem (KELLEHER, 2015). Nesse caso, a forma como a
protagonista reage depende de uma situação específica. É importante ressaltar também que, ao
considerar o contexto contemporâneo em que a web série está inserida, não faria sentido
manter a situação da história original, em que a irmã solteira de Elizabeth foge com
Wickham.
Ao considerar que The Lizzie Bennet Diaries se passa na contemporaneidade e que a
instituição do casamento se enfraqueceu ao longo dos anos, com o surgimento de movimentos
sociais como o feminismo, por exemplo, se Lydia fugisse com Wickham na web série, não
seria uma situação tão indecorosa e escandalosa como no romance original. Assim, a situação

19
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da ameaça de divulgar um filme de sexo faz mais sentido no contexto da releitura
contemporânea, pois se trata de um escândalo de grande impacto, como o que acontece no
livro.
A partir desses exemplos investigados, observou-se algumas permanências e rupturas
na narrativa de Orgulho e Preconceito ao comparar os suportes livro e internet. A história de
Elizabeth e Darcy se adapta ao contexto social em que é lida no momento, pois os clássicos
auxiliam os sujeitos a compreender a si mesmos perante o mundo (CALVINO, 2007).
Considerando as migrações da trama para os diversos suportes tecnológicos (cinema,
televisão, internet), nota-se que a narrativa se adapta e utiliza as potencialidades de cada meio.

Considerações finais

Os clássicos permanecem ao longo do tempo por auxiliarem os sujeitos a se situar no
mundo (CALVINO, 2007), trazendo experiências, identidades e temas que fazem parte do
imaginário coletivo. Mas, ao mesmo tempo, essas histórias sobrevivem porque têm a
capacidade de acompanhar as mudanças culturais e sociais e de se adaptar a novas práticas e
processos comunicacionais. Desta forma, as narrativas clássicas estão presentes nos mais
diversos suportes tecnológicos.
Ao discutir algumas continuidades e rupturas da história de Orgulho e Preconceito a
partir da perspectiva de Kelleher (2015) nos suportes livro (texto original) e internet (web
série literária), observa-se que ao trazer as histórias clássicas para novos formatos, não
significa que será preciso abandonar os antigos meios de comunicação utilizados. Ao adaptar
a história para diferentes suportes e plataformas, também não significa que uma das mídias
será qualitativamente “melhor” ou “pior” do que a outra.
The Lizzie Bennet Diaries é um exemplo de como a migração do clássico literário
para novos suportes pode ser bem-sucedida. Para tanto, é necessário equilibrar os elementos
estáveis

(os

personagens,

suas

personalidades

e

características

específicas,

os

relacionamentos), ou seja, as permanências que identificam a história como tal, e os
elementos instáveis (contexto social e cultural), ou seja, as rupturas necessárias para se
apresentar um clássico no contexto contemporâneo.
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Desta forma, nota-se que as continuidades se fazem necessárias, pois são elementos de
reconhecimento da narrativa. E as rupturas se mostram igualmente importantes, pois o
processo de migração da história clássica para outras mídias reflete a própria dinamicidade e
fluidez da vida cotidiana.
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ORGULHO E PRECONCEITO:
A MULHER INGLESA E O MATRIMÔNIO (1797- 1813)

Natália Cristiane Oliveira dos Santos20
Nency Netaly Gomes Furlan21

A Trama do Livro Orgulho e Preconceito

A trama do livro basicamente se passa na Inglaterra rural do século XIX, período da
Regência de George IV, príncipe de Gales, durante a enfermidade de seu pai – o rei George
III. Foi um momento histórico-político de turbulências à exemplo das Guerras Napoleônicas
(1804–1815), da expansão do colonialismo, das campanhas de abolição da escravidão, da
reforma das prisões, de críticas à ausência de uma justiça social, da defesa de políticas de
bem-estar social por intelectuais.22
E o seu início se dá a partir da família Bennet, que vive no condado de Hertfordshire
na região Leste da Inglaterra, numa propriedade chamada Longbourn. O Sr. Bennet e a Sra.
Bennet são casados e têm cinco filhas: Jane, Elizabeth, Mary, Catherine (Kitty), e Lydia. A
Sra. Bennet é uma personagem considerada como uma mulher frívola e com pouca
inteligência, que busca um casamento perfeito para suas cinco filhas. Por conta desse aspecto
em particular, que a faz ser uma mulher tão frígida, com relação a outros assuntos que não o
matrimonio, de modo que ela não poupa esforços para que suas vontades sejam atendidas,
chegando até mesmo a ter ataques e palpitações quando não cumprem com seus desejos.
Em contrapartida, o Sr. Bennet demonstra em muitos aspectos ser completamente
diferente de sua companheira. Ele pode ser considerado um crítico da esposa, pois é um
homem culto que prefere a leitura de um bom livro, e prefere estar sozinho em sua biblioteca,
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para não ouvir as bobagens de seu cônjuge. E ele é considerado um homem bem mais
tranquilo que sua esposa, inclusive em relação ao casamento. E prefere o bem-estar de suas
filhas e não quer apressá-las a tomar qualquer decisão precipitada.
Era o Sr. Bennet uma mistura tão estranha de agudeza, de humor sarcástico, de reserva
e de capricho, que a experiência de vinte e três anos de casados não fora suficiente para que
sua esposa entendesse o seu jeito de ser. A mente dela era menos difícil de descrever. Era uma
mulher de inteligência medíocre, pouca cultura e temperamento inconstante. Quando se
contrariava, imaginava estar doente dos nervos. Seu objetivo na vida era ver as filhas casadas;
seu consolo, as visitas e as fofocas.23
Quanto às irmãs Bennet, cada uma tem suas particularidades, modos e
comportamentos distintos. Jane a mais velha das irmãs e considerada uma das mais belas
moças dentre as do lugar onde viviam. Era recatada e tinha modos sutis, sua timidez fazia
com que não demonstrasse seus reais sentimentos. Ela pode ser considerada o modelo do que
uma mulher inglesa realmente deveria ser. Seus modos, sua fala, e sua beleza agradavam a
todos, posteriormente será par romântico do Sr. Bingley.
A Elizabeth (Lizzy) é considerada a “heroína” da trama, uma moça esperta e
inteligente, além de ávida leitora assim como a própria autora do livro. Sempre observando os
acontecimentos a sua volta, tendo uma opinião sobre tudo e todos. Podemos dizer que a maior
parte das críticas sociais no livro são relatadas a partir dos diálogos dessa personagem. Lizzy,
posteriormente, faria par romântico do também protagonista Sr. Darcy.
"Lizzy é uma espécie de Cinderela esclarecida, iluminista, proto feminista 24. Neste
livro, Jane Austen faz também uma crítica à futilidade das mulheres na voz dessa
admirável heroína recompensada, ao final, com uma felicidade que não lhe parecia
possível na classe em que nasceu.”25

A melhor amiga de Elizabeth na trama é Charlotte Lucas, sua confidente, com quem
partilha muitas das suas ideias, exceto suas concepções sobre o casamento, pois Charlotte
queria se casar com um homem que tivesse uma renda razoável, assim como muitas moças da
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época. Por isso acaba casando com o primo de Elizabeth, um clérigo chamado William
Collins, um homem insensível que já havia pedido sua prima em casamento, porém, a mesma
havia recusado pelo fato de querer somente se casar por amor.
As três irmãs mais novas têm duas características em comum: a ingenuidade e a pouca
inteligência. Mary é uma moça que gosta de costura, música e ler e tenta demonstrar ser culta,
mas acaba sempre por envergonhar sua família, principalmente quando tenta tocar e cantar em
bailes ou jantares familiares. Porém, é uma moça determinada e esforçada no que deseja.
Kitty é a mais influenciada pela sua irmã Lydia, e as duas estão juntas na maior parte do livro,
além de terem características em comum, apesar de Lydia ser a mais jovem e mimada pela
mãe. São imprudentes e teimosas e gostam de flertar com os militares que estão alojados em
Meryton. Inclusive, durante a trama, Lydia foge para casar-se com um dos militares chamado
Wickham, que tem "fama de bonzinho" e no início é um grande amigo de Elizabeth. Porém,
os fatos revelados demonstraram que ele não passava de um grande aproveitador.
O protagonista masculino do livro é Fitzwilliam Darcy, um homem de linhagem
nobre. Quando chega à propriedade rural chamada Netherfield com seu amigo o Charles
Bingley, não demonstra simpatia ou atenção com ninguém da região, é considerado por
muitos, inclusive por Elizabeth, um homem muito orgulhoso devido ao seu status social. Em
contrapartida, o Sr.Bingley é um jovem bonito e nobre que, apesar de seu status social,
demonstra simpatia e generosidade com todos e é muito querido na região, inclusive pelos
Bennet. Sr. Bingley se encanta por Jane, porém, ao longo do livro, tanto sua irmã Caroline
Bingley, quanto seu amigo Darcy tentarão atrapalhar o romance.
Basicamente, a trama do livro Orgulho e Preconceito acontece em torno desses
personagens e com alguns outros secundários. Logo no início do primeiro capítulo a autora
nos fala sobre a Sra. Bennet e de sua vontade de casar suas filhas, e sobre ela já ter
conhecimento sobre a chegada do Sr. Bingley e Sr. Darcy em uma propriedade vizinha. Seu
desejo por um matrimônio ideal crescera a partir daí, principalmente, pelo fato dela e seu
esposo somente terem filhas: mulheres na época não podiam herdar o dote do pai, por isso,
sua preocupação é ainda maior.
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"Se eu puder ver uma das minhas filhas bem estabelecidas em Netherfield - disse a
Sra. Bennet ao marido-, e todas as outras igualmente casadas, não vou querer mais nada.” 26
Pouco tempo depois da chegada dos rapazes, acontece um baile na região onde todos
são apresentados aos novos hospedes de Netherfield. É neste baile que Elizabeth e Darcy tem
suas primeiras impressões um sobre o outro, onde o Orgulho e o Preconceito são postos.
Bingley e Jane também se encontram neste baile, quando surge um certo romance entre
ambos:
O Sr. Bingley tinha boa aparência e modos de cavaleiros; feições agradáveis e
maneiras simples, sem nenhuma afetação. As irmãs eram mulheres lindas, com ar muito
elegante. Mas, seu amigo o Sr. Darcy, logo chamou atenção do salão pela figura elegante e
alta, pelas belas feições, pelo porte nobre e pela notícia, de que dispunha de uma renda de dez
mil libras por ano. E ele foi observado com grande admiração durante metade da festa, até que
seus modos provocaram certo descontentamento, pois descobriram todos que ele era
orgulhoso, achava-se superior aos presentes, e que não podiam agradá-los.27
O romance entre a Elizabeth e Sr. Darcy teve muitos empecilhos, inclusive por parte
de sua tia Lady Catherine de Bourgh, uma aristocrata dominadora e orgulhosa, que tinha
inúmeros empregados e admiradores, entre eles o Sr. Collins, que fazia todos os seus desejos.
Lady Catherine fazia questão de deixar claro que seu sobrinho Darcy não deveria casar-se
com nenhuma outra moça, a não ser sua filha Anne, pois, ambos seriam de linhagens nobres.
Porém, Elizabeth não é intimidada por ela, o que a intriga.
No livro Orgulho e Preconceito, a autora Jane Austen descreve o século XIX na
Inglaterra de forma suavizada faz críticas a sociedade em que está vivendo, mostrando como
muitos padrões ou valores eram impostos pela sociedade. E muitos destes padrões rígidos são
postos no livro, inclusive pelos próprios personagens, alguns destes levando ao "pé da letra"
tais padrões, enquanto outros mostram que tais padrões já eram ultrapassados, e de forma
moderna os contesta ao de longo do livro.
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Uma Sociedade Conservadora
A sociedade aristocrata rural, a chamada gentry 28 , cujos padrões rígidos eram
impostos ao longo dos séculos, principalmente as jovens moças, pelo modo frígido como o
casamento era colocado, e em sua maioria movido pelo desejo da ascensão social e
estabilidade financeira, ou a maneira como o orgulho era colocado, por vezes tido como uma
virtude, se posto em uma pessoa de um nível social elevado.
Uma mulher benquista deveria ter uma boa educação, significando saber se comportar,
falar sutilmente, bordar, desenhar, tocar um instrumento musical e saber como reger uma
casa. Uma prova do quão introjetadas estavam as noções de adequações baseadas na conduta
correta está no fato de que, os “livros de Conduta” alcançaram maior popularidade na GrãBretanha a partir da década de 1770 até meados da década de 1830. Estes livros defendiam o
valor da educação e desenvolvimento da mulher, mas estritamente dentro dos limites de seu
próprio papel; o objetivo era que isso a faria uma melhor esposa, mãe e dona de casa.
Uma lei de 1770 aprovada pelo Parlamento inglês revela algumas das atitudes em
relação às mulheres no momento:

Todas as mulheres de qualquer idade, grau, profissão ou posição social, seja
empregada doméstica virgem ou viúva, devem partir depois de tal ato que impõe,
seduzir e trair em matrimônio qualquer um dos assuntos de Sua Majestade, por meio
de perfume, tintas, cosméticos, lavagens, dentes artificiais, cabelos falsos, lã
espanhola, brincos, aros, sapatos de salto alto, ou quadris sustentados, incorre na
penalidade da lei atualmente em vigor contra a bruxaria e como contravenções, e
que o casamento após a condenação subsistirá nula e sem efeito. 29

Tal lei apenas expressa que qualquer caso de traição é tido como culpa estritamente da
mulher, sendo a mesma que deveria pagar por tais atos, fosse casada, viúva ou virgem,
qualquer caso de sedução que levasse a traição seria tido como ato de bruxaria, mesmo em
casos onde o homem forçasse o coito, poderia ele alegar ter sido vítima de sedução por meio
de bruxaria. Uma mulher casada neste caso teria seu casamento anulado, mas ao homem (que
forçou/participou) não seria aplicado o mesmo princípio.

28
29
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Tradução livre das autoras.
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As jovens mulheres solteiras cujas famílias deveriam sempre estar a procura de um
bom partido geralmente se valiam da dança para o início de um possível courtship30, pois na
dança havia um contato maior com o sexo oposto, dentro dos limites estabelecidos pela
etiqueta. Porém mesmo a liberdade comparativa das danças tinham regras estabelecidas: para
o número de danças que se podia ter com um único parceiro (apenas duas); para a quantidade
(limitada) de contato corporal entre os parceiros; enquanto que a recusa de uma mulher
efetivamente a vedava de dançar com outro.
Logo no início do livro, mais especificamente na primeira frase, já podemos ter uma
ideia do quão rígidos são os padrões ingleses. Um bom jovem possuidor de grande fortuna
deve se casar para que seja, de fato, bem visto aos olhos da sociedade e uma bela esposa era
necessária para reger a casa, isto é, sinônimo de ordem e harmonia. Tais conceitos estavam
tão impregnados que eram tidos como verdade absoluta, sendo que aqueles que não aderissem
a eles eram malquistos perante a sociedade.

O Matrimônio e o Romance de Jane Austen

O realismo social de Jane Austen inclui o seu entendimento de que a vida das
mulheres no início do século XIX são limitadas em oportunidade, mesmo entre a gentry e
classe média alta. Ela entende que o casamento é a melhor rota das mulheres à segurança
financeira e respeito social.31
As discussões em torno do casamento começam a acontecer somente a partir do século
XIX, ainda era um tema muito recente. O matrimônio ainda era tutelado pela igreja e
posteriormente também pelo Estado, ou seja, os modos tradicionais ainda prevaleciam. O
casamento sempre foi significativo tanto no âmbito social quanto no econômico. Ele já trazia
consigo um status, casar significava lucro para ambos os cônjuges, por este motivo que, a
família da noiva buscava o "par ideal" para um laço matrimonial.

30
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SUTHERLAND, Kathryn. Jane Austen: social realism and the novel. Disponível em:
<https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/jane-austens-social-realism-and-the-novel> Acesso em: 17
de setembro de 2016. Tradução livre das autoras.
31

56

Jane Austen Sociedade do Brasil -

Por isso que havia pressão em torno do matrimônio, apesar de homens e mulheres
entrarem numa união estável em idade considerada já tardia, embora o tardio para o homem
raramente se aplicasse a mulher, uma vez que a idade propícia para o matrimônio para ambos
era diferente. Entretanto, o casamento teria de acontecer em algum momento, por essa razão
que as mulheres eram ensinadas e educadas para este momento.
Como as mulheres não poderiam herdar o dote do pai, e somente após o casamento
isso poderia ser possível, em alguns casos não era algo exigido pelo seu cônjuge, caso fosse
exigido, a família da noiva não poderia hesitar de proporcionar o casório "perfeito".
Mas a maioria das mulheres da época estava disposta a se casar porque o casamento
era o único caminho permitido para uma segurança financeira:
Permanecer solteira era considerado uma desgraça e aos trinta anos uma mulher que
não fosse casada era chamada de velha solteirona. Depois que seus pais morriam o que elas
podiam fazer, para onde poderiam ir? Se tivessem um irmão, poderiam viver em sua casa,
como hóspedes permanentes e indesejados. Algumas tinham que se manter e, então, as
dificuldades apareciam. A única ocupação paga aberta a essas senhoras era a de governantas,
em condições desprezíveis e com salários miseráveis.32
Se analisarmos a personagem Charlotte Lucas, que é de fato, a expressão do
casamento imposto pelas convenções sociais. Tendo ela idade o suficiente para ser
considerada uma “solteirona”, a personagem volta suas atenções para o Sr. Collins após este
ser rejeitado por Elizabeth. Ela passa a enxergar nele a possibilidade de um marido, mesmo
que o homem em questão seja descrito como cansativo e deveras pomposo. Ele ainda sim, era
sua esperança de um bom casamento e de estabilidade financeira. Tais pressões para que um
casamento ocorresse levaram muitas jovens a agirem da mesma forma que Charlotte,
aceitando um casamento por mera convenção mesmo que as chances de felicidade fossem
quase nulas. A personagem estava, de fato, conformada com sua escolha e certa de que fora a
melhor que poderia ter feito, como descrito no trecho:
Sem ter grandes ilusões a respeito dos homens ou do matrimônio, o casamento
sempre fora o seu maior desejo; era a única posição tolerável para uma moça bem-educada e
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de pouca fortuna. E por mais incertas que fossem as perspectivas de felicidade, era ainda a
forma mais agradável de ficar ao abrigo da necessidade. Esta proteção, ela agora a obtivera.
Tinha vinte e sete anos e jamais fora bela. Sabia, portanto que tivera sorte.33
O homem ideal para uma mulher teria de ter uma renda razoável para sustentar
uma casa e sua esposa. Casar também significava ter filhos, então, ambos já teriam de estar
preparados financeiramente para construir uma família: "O homem que pensa em abandonar o
mundo sem deixar descendentes não estará cumprindo uma importante obrigação com a
sociedade;” 34
Isso nos leva ao caso do próprio Senhor Collins, a quem fora sugerido de maneira
incisiva que arrumasse uma esposa o mais rápido possível, pois como clérigo ele deveria dar o
exemplo a seus párocos e constituir uma família, por isso, decidiu por escolher entre as irmãs
Bennet, já que herdaria a propriedade de seu pai. Entretanto suas escolhas foram infelizes: a
primeira porque a Senhora Bennet estava certa de que Jane em breve ficaria noiva de Charles
Bingley; a segunda, pois Elizabeth o recusara terminantemente. De fato, estas duas situações
o levaram a crer que não conseguiria uma esposa, o que era impensado uma vez que houvera
recebido um presbitério de tamanho razoável, além de uma bela casa ao lado de Rosings Park,
propriedade pertencente a sua benfeitora Lady Catherine De Bourgh. Tais atributos, somados
a sua futura herança faziam de si um bom partido, o que não passou despercebido à Srta.
Lucas.
Outro exemplo do grau elevado de estima que o casamento possuía neste período
certamente é a forma como a Senhora Bennet fica a respeito de Elizabeth recusar o pedido de
casamento do Senhor Collins, inclusive em grande parte incentivado por ela, já que ter uma
filha casada com o futuro dono, poderia lhes garantir a segurança de permanecer com a
propriedade após a morte do Senhor Bennet.
No caso das mulheres cujos pais deixavam-lhes grandes ou médias fortunas, que não
poderiam ser tomadas a menos que estivessem casadas, estas atraíam caça-dotes, como dito
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pela Professora Barbara W. Swords, do Elmhurst College “Assim, as filhas de pais ricos com
frequência tornaram-se presas de homens em busca de fortuna. ”35
Podemos, por exemplo, usar o caso da personagem Georgiana Darcy, que herdara
cerca de trinta mil libras após a morte dos pais, o que fez com que o ambicioso George
Wickham a procurasse alegando estar apaixonado por ela, que ainda muito jovem, fora tola o
suficiente para acreditar nele, que logo a convencera a fugir para que pudessem casar-se. O
plano dele era simples, casaria com a jovem e pegaria sua fortuna, tal como alguns homens
desta época faziam, no livro a personagem principal Elizabeth desencanta-se de vez com
Wickham ao saber que ele fizera a courtship a uma jovem, apenas porque está herdara dez mil
libras.
O casamento tão almejado pela maioria das personagens do romance é piamente
rejeitado por Elizabeth, com a veemente decisão de que somente se casaria por amor, e muito
embora afirmasse isso, tal condição era tão remota que até mesmo ela havia se conformado de
que morreria solteira.
Seria possível para a Srta. Elizabeth Bennet permanecer solteira tal qual era o seu
desejo na ausência do arrebatador amor? As opções caso assim desejasse lhe eram escassas.
Poderia, por exemplo, tornar-se governanta, embora não tivesse tanta qualificação para tal,
uma vez que, neste período cabia as governantas serem responsáveis pela educação das jovens
moças, que como fora certa vez ditado pela personagem Caroline Bingley. E tais atributos
enumerados, não eram preenchidos por Elizabeth nem a metade. Contudo é deixado claro no
livro que as irmãs Bennet tiveram o “privilégio” de poder escolher o que queriam aprender e
dedicar-se a tal como bem entendessem, o que de fato era incomum, pois os pais em geral
tendiam a pensar que suas filhas deveriam preparar-se da melhor forma para se tornarem boas
esposas, como fora dito no depoimento de Louisa Garrett Anderson:
Os pais acreditavam que uma educação séria para suas filhas era algo
supérfluo: modos, música e um pouco de conhecimento em línguas, seria o suficiente para
elas. ‘Aprender aritmética não ajudará minha filha a encontrar um marido’, esse era um

35

SWORDS, Barbara W. “Woman’s Place” in Jane Austen’s England”. Disponível em:
<http://www.jasna.org/persuasions/printed/number10/swords.htm> Acesso em: 16 de setembro de 2016.
Tradução livre das autoras.
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pensamento comum. Uma governanta em casa, por um breve período, era o destino habitual
das meninas. Seus irmãos deviam ir para escolas públicas e universidades, mas a casa era
considerada o lugar certo para suas irmãs.36
As discussões sobre o matrimônio passaram a ocorrer no final do século XVIII e
início do XIX, e foi somente como surgimento da teoria malthusiana que tinha como objetivo
calcular o crescimento demográfico no curto prazoe com o casamento tardio demonstrar que
há um controle de natalidade em seriam as principais formas de combater o crescimento
populacional, fazendo com que a sociedade cada vez mais tenha controle de seus gastos,
obtendo e produzindo mais riqueza.
No caso da Inglaterra, há um acúmulo de capital e com isto há um crescimento
econômico neste período, ou seja, a sociedade inglesa e seus costumes começaram a mudar
por conta da economia e da lucratividade.
O casamento malthusiano propõe: "a monogamia, relação entre marido e mulher de
forma mais igualitária, liberdade para casar-se novamente, e uma contribuição equitativa ao
dote conjugal.” 37 Essa estrutura conjugal se baseava na questão econômica e social da
Inglaterra. A visão de Thomas Malthus38 também foi considerada revolucionária, assim como
a obra de Jane Austen, que demonstra em suas personagens, principalmente em Elizabeth, que
o casamento deveria ser uma liberdade de escolha, que na época era considerado improvável:
Com o desenvolvimento do capitalismo, o modelo de casamento malthusiano e
muitas das suas características são encontradas nos casamentos ditos modernos, como a
relação igualitária entre os parceiros, a valorização do companheirismo e da amizade na
relação conjugal e a não-obrigatoriedade de procriação.39
Com isso, percebe-se que vários autores passaram a contestar a sociedade da época em
que viviam, como já citado. A referida sociedade estava passando por mudanças, onde há uma

36

Depoimento escrito de 1839, traduzido do site educacional Spartacus.
Disponível em: <http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/women.htm> Acesso em: 12 de setembro de 2016.
37
MACFARLANE, Alan. História do Casamento e do Amor. Inglaterra 1300- 1840, São Paulo: Companhia
das Letras,1990.
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Thomas Malthus, clérigo inglês que viveu na Inglaterra no século XVIII, expressou pela primeira vez sua
preocupação com o casamento quando escreveu o ‘Ensaio sobre população’ em que aponta a desigualdade da
relação entre crescimento populacional e crescimento econômico.
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ARAÚJO, Maria de Fátima. Amor, casamento e sexualidade: velhas e novas configurações. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000200009> Acesso em: 15 de
setembro de 2016.
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valorização do pensamento dito moderno, pautado na racionalidade e no progresso, apesar das
tentativas na direção de uma nova visão, às condições das mulheres no matrimônio ainda
eram muito desiguais. Contudo a nova forma de ver o casamento começou a ganhar força,
como podemos observar na citação abaixo:

Mudanças radicais nas atitudes em relação ao casamento estavam ocorrendo, o
casamento estava chegando a ser considerado como duradouro, íntimo, um feliz
companheirismo baseado no amor, estima e compatibilidade, e ambos homem e
mulher estavam começando a ter voz na escolha do cônjuge.40

Em 1857surgiuuma Lei de Divórcio, o Matrimonial Causes Act, que dava direito a
ambos de se divorciarem. Entretanto, esposas na Inglaterra não tinham existências legais
independentes e não poderiam possuir propriedade. O divórcio era possível para os homens
que comprovassem o adultério de sua esposa. O procedimento era caro, demorado, civil e
eclesiástico, mas era possível para a maioria dos homens:

Uma mulher que se dispusesse a se divorciar teria de comprovar que seu marido
havia cometido algumas dessas atrocidades: tem de provar não só que seu marido é
adúltero, mas também que ele tenha cometido incesto, bigamia, a bestialidade,
estupro, sodomia, crueldade extrema, ou deserção. 41

E mesmo assim, essas mulheres não poderiam ter o direito de educar e cuidar de seus
próprios filhos, esse direito legal era dos homens, assim:
Todas as crianças nascidas dentro do casamento pertenciam exclusivamente ao
marido e a esposa não tinha nenhum direito sobre elas. Se o casal se separasse (mesmo
quando a separação foi causada por mau comportamento do marido), o pai tinha
automaticamente a custódia e poderia, se quisesse evitar que a sua ex nunca mais visse seus
filhos novamente.4243
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Portanto, mais um paradoxo nesta sociedade patriarcal, que insistia em
restringir a mulher, dando-lhe a falsa ideia de liberdade em relação ao divórcio, pois ainda
que houvesse a possibilidade de separação a emenda tornar-se-ia pior que o soneto. Ou seja,
para livrar-se de um matrimônio infeliz, de um marido indigno, era-lhe tirado também o
direito de ser mãe, casar-se novamente e mesmo seu lugar perante a sociedade, uma vez que o
divórcio era extremamente mal visto por todos.

A Mulher e o Pensamento Iluminista

O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Inglaterra durante o século
XVIII, que defendia o uso da razão (luz) contra o antigo regime (trevas) e pregava maior
liberdade econômica e política. A razão é encarada, pelos pensadores do iluminismo, como a
faculdade capaz de libertar o homem dos principais inimigos de todo conhecimento e
progresso: a ignorância, o obscurantismo e a superstição. Desta maneira, estes pensadores
empreendem luta contra tudo que possa servir de obstáculo ao livre desenvolvimento de suas
possibilidades; por isso, é próprio ao movimento elaborar considerações não apenas
filosóficas, mas sobretudo de caráter social, ético, político e religioso. A estruturação social
vigente na época, bem como o excessivo poder de decisão concedido à Igreja acerca de
questões temporais, é radicalmente criticada por estes teóricos.44
Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas
nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O Professor John Mullan, da University
College London, define o século XVIII como início da Era Moderna da Leitura em uma
sociedade de Livre Pensamento. 45 Como a sociedade estava sofrendo inúmeras mudanças
neste período, em parte isso se deve a leitura. Com o maior acesso das classes mais baixas
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Somente em 1839 que uma nova lei permitiu uma mulher separada ou divorciada de lutar pela custódia de seus
filhos menores de sete anos de idade e para o direito de visita a seus filhos mais velhos. Tradução livre das
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Acesso em: 20 de novembro de 2016.
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houve uma disseminação da literatura, sendo agora um passatempo possível para as classes
médias e outras, o que influencia no modo de pensar e agir.
De acordo com Jacqueline Pearson, em seu livro Women's Reading in Britain, 17501835: A Dangerous Recreation 46 , a ideologia nacional em forma do papel feminino,
fundamentalmente como o consumo literário parecia 'inerente e ambígua': “Livros fazem as
mulheres se comunicar com o mundo exterior, apesar do fato de que elas só ficam em
casa. Esta condição de ameaçada subversão do conceito de "esferas separadas” 47 O conceito
de “Esferas separadas” em si, foi amplamente associado a sociedade do século XIX. Era um
padrão da sociedade, da organização em um mundo privado e doméstico do sexo feminino e
um mundo ativo e público masculino. Além disso, a mulher poderia distrair-se de seus
deveres domésticos ou transgredir o seu limite de esfera privada: esposas boas e ideais devem
resistir ao prazer da leitura e cuidar do seu marido e manter a organização da casa.
Esse conceito da época nos remete a contraposição da personagem Elizabeth Bennet,
sempre tão sagaz e inteligente, é uma ávida leitora, lendo essencialmente por prazer, além de
não ter “papas na língua”, quando se trata de usar a ironia para com as tolices dos outros,
sendo ela uma mulher que se julga tão perspicaz, a ponto de facilmente ler as pessoas. Lizzy é
um vislumbre do que uma mulher moderna deveria ser para Jane Austen(alguém que pensa
por si, capaz de assumir os equívocos e honrar as próprias decisões, dotada de razão).
Elizabeth, poderia ser considerada fruto das transformações conflitantes em relação ao
papel das mulheres que ocorreram no final daquele século, pois em 1792, Mary
Wollstonecraft publicou A Vindication of the Rights of Woman, como uma severa crítica à
livros de conduta como “Sermons for Young Women”48e mesmo a pensadores renomados, em
decorrência de suas ideias acerca da educação feminina, que pregavam a passividade,
obediência e submissão da mulher para com o homem. Em seu livro, Wollstonecraft
argumenta utilizando-se de pensamentos iluministas para explanar que as mulheres devem ser
tidas como seres tão racionais quanto os homens:
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SWORDS, Barbara W. “Woman’s Place” in Jane Austen’s England. Disponível em:
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Eu poderia ser acusada de arrogância, ainda assim devo declarar com firmeza
que eu acredito que todos os escritores que escreveram sobre o tema da educação e boas
maneiras femininas de Rousseau á Dr. Gregory têm contribuído para tornar as mulheres
personagens fracos, mais artificiais do que teriam sido de outra forma, e membros,
consequentemente mais inúteis da sociedade.49
Uma vez que, Elizabeth sempre mostrara uma independência intelectual e
moral, criticando as banalidades e superficialidades dos homens, e modo frívolo como
algumas mulheres deixavam-se levar pela ambição, somados a sua convicção ao afirmar que
nunca se casaria de maneira tão artificial e sua severa oposição ao que era por outros
personagens considerado uma mulher ideal, podemos considerar que suas atitudes
relacionam-se com o conceito de Mary Wollstoncraft.
Em um dos muitos contrastes que existem com a protagonista do livro, temos sua irmã
mais velha Jane Bennet, que é o retrato de como uma boa moça deveria ser e portar-se, o que
certamente é uma representação do que grande parte dos homens desejavam, como pontuou
Dr. Gregory, em A Father’s Legacy to His Daughters50 em um capítulo intitulado Conduct
and Behaviour: "Uma das principais belezas em uma personagem feminina é uma reservada
modéstia, delicadeza reservada que evita o olhar do público e está desconcertada mesmo com
olhar de admiração"51, certamente Jane Bennet é uma personagem que leva isto à risca, assim
como também muitas mulheres faziam, “em favor da moral e dos bons costumes”.
Com essas duas personagens descritas no livro, Jane Austen nos revela duas
representações dos ideais de mulheres predominantes na época: Jane Bennet, que é descrita
como uma mulher deveria ser para a maioria dos homens, uma mulher tida como
conservadora e tradicional, a mulher pela qual qualquer um se encantaria; já Elizabeth Bennet
é uma mulher tida como moderna e progressista, uma mulher que quando contrariada tinha
resposta à altura, até pelo fato de ser uma mulher que tem uma carga de leitura que poucas
teriam, além de pensar por si própria e criticar a sociedade em que está vivendo.
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WOLLSTONECRAFT, Mary. A Vindication of the Rights of Woman. Boston: Peter Edes, 1792.
Dr. Gregory originalmente escreveu esses textos para suas filhas, a fim de honrar a memória de sua falecida
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E apesar dessa sociedade inglesa estar passando por mudanças, não significa
que Jane Austen não passou por privações ao escrever seus livros. O fato de ser mulher já lhe
trazia dificuldade por conta de seu gênero, e uma mulher escritora com pensamentos
iluministas e modernos sofria muito por conta disso, pois o conservadorismo ainda ditava
certas regras.
Por essa razão, a autora descreve a sociedade conservadora e a moderna em
seus diversos contrastes com seus personagens em Orgulho e Preconceito, e assim, consegue
delinear de forma suave seus mais singelos desejos de uma sociedade mais igualitária para
ambos os gêneros, inclusive essas escritoras que passaram a surgir durante os séculos provam
querer o mesmo:

E assim, a única forma de se atingir uma justiça social entre homens e mulheres é a
inserção da mulher nas instâncias de autoridade, porque revestidas de poder, um
poder a ser partilhado entre seres humanos independentemente da sua caracterização
sexual ou de gênero. Os caminhos fazem-se caminhando e lembrar os passos das
nossas antepassadas, ainda que tímidos e insuficientes, não lhes rouba a grandeza
própria das pioneiras. Portanto, o que é mais importante compreender é a luta que
essas mulheres travaram.52

Considerações Finais

Diante dos estudos apresentados durante toda a extensão deste artigo, podemos
considerar que o período em que a autora, Jane Austen viveu, como fruto das transformações
sociais iniciadas muito de seu nascimento, que tais mudanças influenciaram de maneira direta
e indireta na construção de seus personagens e trama, tornando o livro um excelente objeto de
analise e estudo para aqueles que visam tentar entender as sutilezas em que culminaram os
processos iniciados pelas diferentes visões apresentadas sobre os temas ao longo do século
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XVIII, seja o estilo de casamento Malthusiano ou mesmo as primeiras reinvindicações de
Mary Wollstonecraft.
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