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1. RESUMO 

A presente pesquisa analisa a construção da heroína na narrativa literária e 

cinematográfica de Orgulho e Preconceito, romance da inglesa Jane Austen, escrito 

em 1797, cuja adaptação para o cinema foi produzida em 2005, sob direção do 

cineasta Joe Wright. Neste trabalho, conforme recomenda o crítico e professor de 

cinema Ismail Xavier (2003), assumimos que o texto é o ponto de partida e não de 

chegada e, sendo assim, respeitamos as obras como portadoras de suas 

identidades, sem fazer juízos de valor que procuram estabelecer o grau de fidelidade 

entre o filme e a obra literária. Dito isso, procuraremos demonstrar que, mesmo 

sendo distintas, as linguagens literária e cinematográfica constroem personagens 

protagonistas que podem ser percebidas pelo leitor/espectador como semelhantes, 

uma vez que promovem, cada qual com suas ferramentas, aproximações de 

características tais como traços de personalidade, valores, postura e conduta que 

são passíveis de constatação em uma análise comparativa entre o estilo literário e o 

cinematográfico. 

2. INTRODUÇÃO 

De grande relevância para literatura Inglesa, a autora está inscrita com destaque no 

círculo de romancistas do final século de XVIII e início do XIX. Um dos motivos para 

tal mérito, aponta Sandra Vasconcelos (2007), doutora em literatura comparada pela 

USP, reside no fato de que - em meio à grande produção de obras (romances) 

medíocres que lotavam as prateleiras inglesas na época pré-vitoriana - “Jane Austen 

conseguiu abrir novas perspectivas para o gênero”. A importância da romancista e 

os ecos de sua visão crítica sobre uma sociedade estratificada, com excessivo 

número de regras que regiam a conduta de homens e mulheres, definindo papéis 

masculinos e femininos, estão refletidos na quantidade de adaptações para o 

cinema e televisão que suas obras receberam. Entre elas está Orgulho e 

Preconceito (Pride and Prejudice), publicada em 1813 e é, até o momento, o texto 

da autora com o maior número de versões já produzidas: um total de nove peças 

entre filmes e minisséries televisivas, que foram confeccionadas e lançadas em tela 

grande ou postas no ar desde 1940. 

3. OBJETIVOS 

Nosso foco específico é a personagem, pois como afirma Antonio Candido “O 

enredo existe através das personagens; os personagens vivem no enredo. Enredo e 

personagem exprimem ligados, os intuitos do romance, a visão da vida que decorre 



dele, os significados e os valores que o animam” (2011). Nossa pesquisa faz uma 

análise comparativa entre as narrativas literária e cinematográfica da perspectiva da 

construção da personagem Elizabeth Bennet, apesar de possuir características do 

Romantismo - movimento literário que floresce na Inglaterra e Europa durante o 

século XVIII -, também se torna a portadora de um olhar crítico sobre a sociedade 

que a cerca. Nossa análise estende-se da identificação e do entendimento da 

personagem na literatura ao estudo comparativo de sua construção na adaptação 

para o cinema, expondo de que maneira se revelam, no jogo de aproximações e 

distanciamentos entre protagonistas erigidas em meios e linguagens diferentes, as 

semelhanças de seus sentidos e valores. 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica, análise literária e comparação do romance e da adaptação 

cinematográfica, desenvolvida a partir da tradição delineada, sobretudo, por teóricos 

como Antonio Candido e Ismail Xavier. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para analisar os sentidos das transformações, permanências, eliminações e 

acréscimos feitos na adaptação escolhida - assumindo uma perspectiva que 

privilegia o texto verbal como ponto de partida -, recorremos a Xavier (2003) quando 

ele nos adverte que é difícil encontrar um consenso quanto aos sentidos produzidos 

por tais permanências e transformações, “pois elas deverão ser avaliadas em 

conexão com outras dimensões do filme que envolvem elementos que se 

sobrepõem ao eixo da trama, como elementos de estilo que engajam traços  

específicos ao meio”. A partir de tais considerações, assumimos que estamos 

lidando com equivalências e modos de fazer (recursos) aos quais tanto a linguagem 

verbal quanto a cinematográfica recorrem para construir a narrativa.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A personagem, nos romances, é o elemento com maior poder de comunicação, 

porém, ela não existe fora do contexto em que se insere, a saber, as realidades que 

lhe dão vida e a animam. Além de esperta e observadora, Elizabeth apresenta 

outras características que são compostas por diferentes recursos no contexto do 

enredo. Ela é mostrada pelo que pensa, o que – por sua vez – é revelado pelo 

narrador onisciente, atuando, muitas vezes, sob a forma de discurso indireto livre, e 

trazendo juízos de valor. Como outra forma de caracterização, vemos que Elizabeth 

Bennet também se destaca no contexto do enredo em oposição às outras jovens do 



romance como, por exemplo, suas irmãs (Lydia e Kitty) mais novas e bem mais 

superficiais, fúteis, de riso fácil, indiscretas e incansáveis na busca por casamento. 

Elas não cumprem com o que se esperava das jovens de sua época, muito menos 

propõem questões mais profundas. Já Mary, a terceira irmã, finge ser intelectual, 

mas, na verdade, é vaidosa e sem talento. Jane, a mais velha, se ajusta aos ideais 

de feminilidade tão cobrados pela sociedade do século XVIII, especificamente, 

discrição e submissão. Outro recurso de caracterização que compõe a heroína está 

nos diálogos que trava com outras personagens – articulações espirituosas e 

comentários inteligentes sempre presentes na obra da Austen. As características 

que a personagem apresenta - senso de humor e espiritualidade, leveza e 

desprendimento, inteligência, insubordinação aos padrões, o preconceito que a 

previne com relação a Mr. Darcy - enfim, esses elementos que a tornam Elizabeth 

Bennet, estão organizados por Austen de forma a nos dar a impressão de 

fragmentação, de descontinuidade e, ao mesmo tempo, aspiram ao “todo”, buscando 

atingir a complexidade da natureza humana.  É essa organização que faz dela uma 

personagem esférica. No que tange à adaptação cinematográfica, a composição de 

qualquer personagem se dá pela imagem, escolha de figurino e trilha sonora, além – 

é claro - da função narrativa da câmara. A próxima parte da nossa pesquisa 

consistirá na análise desses elementos para que possamos prosseguir à 

comparação. 
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