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1. RESUMO 

O romance Bridget Jones: louca pelo garoto, lançado em 2013, é uma obra 

contemporânea que apresenta características do mundo pós-moderno. O presente 

projeto analisará o livro como representação artística do contexto sócio-histórico 

pós-moderno no qual a obra está inserida. Partindo de um referencial da crítica 

cultural marxista proceder-se-á à análise formal da obra enquanto sintoma artístico 

da realidade pós-moderna, com o intuito de compreender os procedimentos formais 

de representação da contemporaneidade conforme adotados por Fielding em sua 

obra. Desse modo, a partir da forma artística do diário íntimo, dentre outros recursos 

estilísticos, a pesquisa visa entender em que medida as escolhas formais feitas pela 

autora se configuram como conteúdo sócio-histórico sedimentado nesse tipo de 

produção artística. 

2. INTRODUÇÃO 

Bridget Jones, desde o lançamento do primeiro volume da série (1996), obteve muito 

sucesso de vendas, recebendo posteriormente duas adaptações para o cinema, 

respectivamente, do primeiro e segundo volumes. Alguns anos depois, um terceiro 

volume contando a história da mesma personagem foi lançado, porém nele a 

protagonista está mais velha, madura, com filhos para criar e inserida em um 

ambiente totalmente novo, cercado por redes sociais, mensagens de textos e outros 

fatores característicos da pós-modernidade. Analisar uma obra literária 

profundamente imersa em nosso mundo virtual, e que usa de recursos literários tão 

interessantes e, possivelmente anacrônicos, como a forma de diário íntimo, 

fornecerá muito provavelmente um vasto material para a esfera dos estudos 

literários da perspectiva da crítica cultural marxista. Desse modo, a pesquisa visa 

compreender essas escolhas formais enquanto figurativização do conteúdo sócio-

histórico sedimentado nesse tipo de produção artística. 

3. OBJETIVOS 

Analisar a obra pós-moderna Bridget Jones: louca pelo garoto no que tange à sua 

estrutura enquanto romance que faz uso do diário íntimo como forma de expressão 

literária. A pesquisa visa compreender como esse recurso é utilizado enquanto 

figurativização artística da sociedade pós-moderna que o romance retrata e da qual 



resulta como figuração artística da realidade. Busca ainda mapear como os 

relacionamentos pós-modernos são recriados no romance e de que forma a 

independência feminina e a mulher pós-moderna estão representadas nessa obra 

literária.  

4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica e análise literária do romance tomando como substrato teórico 

obras sobre forma literária e contexto social pós-moderno a partir do viés da crítica 

cultural Marxista como, dentre outras, as de Fredric Jameson e Zigmunt Bauman.  

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Estudo da obra selecionada com base nos conceitos teóricos de Fredric Jameson 

que se materializam por meio da análise das formas utilizadas pela autora. Desse 

modo, no que tange à investigação formal, recorreu-se à estilística como método de 

análise - a qual se ocupa da maneira como a linguagem confere um efeito de sentido 

ao texto -, possivelmente tornando-o a figurativização artística do real. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

O narrador em primeira pessoa, que se utiliza do diário íntimo como estratégia 

narrativa, cria assim um tom de intimidade com o leitor. Supostamente, tal 

procedimento formal problematiza a neutralidade do ponto de vista narrativo 

apresentado na obra. Essa ferramenta narrativa possibilita também um maior 

contato do leitor com as emoções da personagem narradora na medida em que ela 

anota no começo de cada relato do diário suas emoções, medindo-as em relação a 

padrões da sociedade de consumo, tais como número de e-mails recebidos e peso 

corporal adquirido ou perdido, reforçando o efeito de intimidade. Questiona-se, 

então, o quanto a personagem representa alguém que poderia fugir de 

determinações sociais impostas, sendo ela mãe-viúva com dois filhos. Chama a 

atenção o fato de que, apesar de negar inicialmente a necessidade de um marido, 

acaba por medir suas emoções em relação a valores reificados da sociedade de 

consumo. 
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