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Análise e Comparação entre o livro e o filme 

Mansfield Park de Jane Austen. 

 
1. RESUMO 
 

Em meu trabalho procurarei trazer um entendimento mais profundo da história 
dessa obra tão importante que é Mansfield Park e lançar luz sobre as seguintes 

questões: Jane Austen mostra em seu livro indícios de que era defensora da 

abolição da escravatura ou a escravidão ser tão frisada no filme é simplesmente 

uma livre interpretação do filme? Porque esse livro é considerado o mais complexo 

escrito por Jane Austen? Essa complexidade também existe no filme? Como era o 

papel da mulher na época de Jane Austen (virada do século XVIII para o século 

XIX)? Como esse papel se reflete no livro e no filme? Como são tratadas moral e 

ética no livro e no filme?  
 
2. INTRODUÇÃO 
 

Faz mais de 200 anos que Jane Austen publicou seu primeiro livro. No entanto, 

ela ainda é conhecida como a mais importante escritora inglesa, internacionalmente 

famosa com milhões de fãs ao redor do mundo. E, apesar de ela ter publicado 
apenas seis livros completos, eles geraram inúmeras versões e adaptações para o 

teatro, a televisão e o cinema. Sempre que uma obra literária é levada para o 

cinema há grande curiosidade do público sobre como será essa adaptação, até que 

ponto o filme será fiel ao livro, nesse trabalho também trataremos sobre isso. 

 

 
3. OBJETIVOS 
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O objetivo deste trabalho é comparar a obra Mansfield Park de Jane Austen 

com uma de suas adaptações para o cinema, o filme da BBC Mansfield Park, de 

1999, intitulado no Brasil como Palácio das Ilusões. Pretende-se fazer uma análise 

do filme, mostrando seus pontos fracos e fortes como adaptação do livro. 

 
4. METODOLOGIA  
 

A metodologia utilizada abrangerá uma pesquisa bibliográfica referente a livros, 

artigos científicos, artigos de jornais e revistas e principalmente artigos em sites de 

literatura e especializados em Austen, sobre a literatura inglesa nos séculos XVIII e 

XIX o papel da mulher na virada do século XVIII para XIX, a escravidão nessa 
mesma época, quem era Jane Austen, o livro Mansfield Park, artigos sobre o filme 

Mansfield Park – Palácio das Ilusões.  
 
5. DESENVOLVIMENTO 
 

Primeiramente mostraremos um pouco sobre quem foi Jane Austen, qual sua 

importância ainda hoje e como foi e é a sua relação com o cinema e a literatura 
inglesa.  

Após isso, faremos uma análise sobre o contexto histórico da época em que 
foi escrito Mansfield Park e uma análise do livro. 

Por fim faremos a análise do filme da BBC Mansfield Park, de 1999, intitulado 

no Brasil como Palácio das Ilusões e uma comparação entre este filme e o livro 

Mansfield Park a fim de um melhor entendimento de ambas as obras e da história 

em si, respondendo a algumas das questões colocadas na introdução deste 

trabalho. 
 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Foi realizada uma análise do período histórico do livro, os seus personagens e 

os significados da obra, incluindo significados ocultos como o significado do próprio 
nome do livro que é o mesmo nome de um abolicionista da época de Jane Austen. 
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Já sobre o filme, percebe-se que ele destaca muitos dos significados ocultos no 

livro como por exemplo a crítica a moral, a ética e a escravidão. 
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