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1. RESUMO 

A presente proposta de Iniciação Científica busca rastrear a problemática subjacente 

às mudanças do papel social da mulher conforme representadas em dois romances 

britânicos dos séculos XIX e XXI, sobretudo no que concerne às expectativas 

femininas em relação à instituição do casamento. Tomando como ponto de partida o 

embasamento teórico da crítica cultural materialista, a pesquisa tem por objetivo 

analisar como os romances Pride and Prejudice (Jane Austen, 1813) e P.S. I Love 

You (Cecelia Ahern, 2004), enquanto representações artísticas da realidade na qual 

se inserem, mapeiam as mudanças do papel social feminino e suas expectativas em 

relação à instituição social do casamento. 

2. INTRODUÇÃO 

O papel social das mulheres mudou muito com o passar do tempo, pois aliada à 

conquista de maior independência social e econômica, há uma profunda mudança 

em relação aos valores subjacentes à união matrimonial. Tais valores são de difícil 

definição, pois são regidos por uma variedade de vetores  sobretudo na sociedade 

contemporânea. A mulher não precisa mais se casar para ter uma garantia de 

estabilidade econômica ou emocional, mas mesmo assim muitas delas ainda 

insistem no casamento. As duas obras foram escolhidas por sua grande 

repercussão em relação ao público leitor, sendo inclusive adaptadas para o cinema. 

Desse modo, espera-se que essas obras sejam representativas da sociedade das 

ilhas britânicas em dois momentos históricos distintos, a saber, no século XIX e na 

contemporaneidade no que tange ao papel social da mulher e suas relações com a 

instituição matrimonial. 

3. OBJETIVOS 

Analisar obras literárias de épocas diferentes e contrastar suas representações da 

realidade, sob a perspectiva da crítica cultural materialista. Determinar como as duas 

obras de períodos distintos descrevem os relacionamentos estáveis e casamentos. 

Contrastar os casais representados nas duas obras. Entender os motivos que unem 

os casais, principalmente do ponto de vista das personagens femininas que figuram 



nas obras. Analisar a sociedade, as leis e a cultura das épocas pesquisadas. Usar a 

fundamentação teórica bibliográfica para entender, sobretudo as personagens 

femininas, suas motivações e suas personalidades. Utilizar a fundamentação teórica 

da crítica cultural materialista para comparar as obras e entendê-las como 

representações artísticas da sociedade britânica de forma a buscar a compreensão 

dessa sociedade a partir das representações literárias que Austen e Ahern dela 

fazem em seus romances. 

4. METODOLOGIA 

Análise comparativa e pesquisa bibliográfica acerca dos romances. Pesquisa 

bibliográfica a respeito da crítica cultural materialista e tentativa de aplicar tal 

abordagem na análise e compreensão das obras literárias. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a crítica cultural materialista, os meios de produção econômica de uma 

sociedade determinam todas as demais esferas sociais. Adicione-se a essa 

premissa movimentos como o feminismo e a globalização, bem como o consequente 

descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico e será de se supor 

que a identidade feminina e a perspectiva a partir da qual ela vê o casamento sofram 

profundas alterações. Analisar o teor dessas alterações conforme suas figurações 

literárias em Austen e Ahern levará, possivelmente, a uma melhor compreensão 

acerca da razão pela qual essas duas romancistas alcançaram tanta repercussão no 

que tange ao público leitor. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No que tange à questão da identidade feminina, observa-se que Elizabeth Bennet, 

protagonista do romance Pride and Prejudice, atua como contraponto em relação às 

demais personagens femininas. Enquanto suas irmãs, amigas e sua própria mãe 

aceitam passivamente o casamento como instituição que define a identidade cultural 

das mulheres naquele período histórico, dando-lhes estabilidade financeira, Lizzie 

defende o casamento entre pares, por amor e desinteressado. Em outras palavras, 

Lizzie não aceita o papel imposto pela sociedade burguesa às mulheres, muito 



menos a função social do casamento. Em relação à protagonista de P.S. I love you, 

Holly Kennedy, ela aparentemente precisa superar a perda do marido  e, 

consequentemente, de sua própria identidade  para conseguir se afirmar como 

sujeito histórico economicamente viável. Desta perspectiva, é o trabalho que lhe 

possibilita a superação. Neste aspecto, a protagonista de Cecelia Ahern também se 

contrapõe  ainda que de maneira muito mais sutil  às demais personagens 

femininas do romance que, enquanto sujeitos históricos de um momento pós- 

revolução sexual, não se conformam com o papel de Rainhas do Lar. 
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